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BREVE INTRODUÇAO

A literatura jurídica brasileira, com relação à administração indireta
(autarquias, emprêsas públicas, sociedades de economia mista e fundações
públicas), é abundante e data do Movimento de 1930. Este, varrendo do
País alguns dogmas do "individualismo jurídico" (direitos subjetivos abso
lutos, propriedade privada com ranço feudal, livre iniciativa plenária, alhea
mento do Estado nas atividades econômicas e sociais, justiça comutativa,
entre outros), abriu caminho para uma "democracia social cristã, ampla e
profunda", que se pode denominar "socialismo jurídico", como antítese
daquele "individualismo jurídico" ultrapassado. Esse tipo de convivência se
caracteriza pela relativização dos direitos subjetivos, limitação da proprie
dade privada para que realize a "função social", livre iniciativa inspirada
no "interêsse social", intervenção do Estado nos domínios econômico e social
a fim de tutelar a economia nacional e proteger os "econômicamente mais
Íracos" e seus dependentes, justiça distributiva ou social. Daí a reestrutu
ração do Estado e, especialmente, da administração pública em nosso País,
que ampliou e aprofundou a sua esfera de ação, exigindo a criação de orga
nismos apropriados para a efetivação dos novos intentos. Eis o advento das
autarquias, sociedades de economia mista, emprêsas e fundações públicas,
instituídas para a consecução daquelas novas funções econômicas e sociais
atribuidas ao Estado.

Vários estudos e inúmeros pareceres versando a natureza, a estrutura
e as funções das novas entidades foram divulgados por especialistas nestes
últimos trinta anos - de que damos conta nos capítulos seguintes -, sem
que se acordassem nos respectivos conceitos, cada vez mais controvertidos.
E isto devido ao menoscabo da eidética - estudo da "essência ideal", na
concepção de EDMUND HUSSERL - e ao culto da pragmática, que repele
os "cânones rígidos", no juízo de WILLIAM JAMES. Sabido é que êste filó
sofo americano, criador do "pragmatismo", sistema que só considera o veri·
ficável (FRANClS BACON} e o útil (JEREMY BENTHAM), tornou-se respon
sável, com JOHN DEWEY, pelo materialismo utilitário - imediatista e
oportunista - que avassala a civilização americana. Daí a "automação", a
"cibernética" e a "inseminação artificial", as três pragas sinistras que amea·
çam o futuro da humanidade. A "automação", que pretende substituir o
homem pela máquina em determinadas atividades (FREDERICK POLLOCK);
a "cibernética", que visa à criação do "pensamento artificial" (PIERRE DE
LATIL); e a "inseminação artificial", que aspira a gerar "o homem sem o
homem" (HENRY MILLER); inclusive o recentíssimo cyborg (MICHAEL
DEL DUCA), um "complexo homem-máquina" - tudo leva à substituição, no
convívio humano, do homem pelo robot, o "computador" e o cyborg.
Nas oficinas, as máquinas farão o que antes cabia ao homem; nos escri·
tórios, os robots e os "computadores" pensarão pelo homem; e nos leitos
~onjugais, seringas substituirão o homem. E a tecnologização da sociedade
política no mais alto grau, como se o homem, criador da máquina e da
técnica em geral, pudesse submeter-se total e definitivamente às suas cria
turas. NrCOLAS BERDIAEFF, no comêço dêste século, já havia denunciado
?ssa "luta entre o homem e a máquina", que acabaria ensejando o advento
de "uma nova idade média", em que os valôres eternos do espirito preva
leceriam sôbre os efêmeros da matéria, o que vale dizer, o homem sobrepu·
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jaria a máquina e a técnica em geral, no fim da refrega, para honra da
civilização. :E: a esperança que acalentamos, a fim de que não retomemos,
no inicio do século XXI, a "uma nova idade antiga", em que legiões de
robots e "computadores" subjuguem as hostes da religião, da filosofia,
da ciência, da arte e da política, em suma, todo o conhecimento - como,
outrora, a espada e a flecha dos bandos de Nabucodonosor (século VI a.C.)
fizeram com os persas, sírios e palestinos. Aliás, êsse "automatismo" quase
fanático invadiq todos os setores da atividade humana, logrando penetrar
mesmo nos escritórios veneráveis das Igrejas. MOZART MONTEIRO observa
que, "além dos sacerdotes católicos, membros de outras Igrejas, nos Estados
Unidos, consultam o cérebro eletrônico", (1) sendo que "as consultas mais
freqüentes se relacionam com o ensino". (1) Esse ilustre publicista nota que
"cresce, cada vez mais, em todo o Mundo, o número de computadores ele
trônicos - essas máquinas quase humanas, que não têm alma nem coração,
mas têm cérebro", (1) porém, "depois de haver inventado o cérebro eletrô
nico, o homem já não precisa inventar o coração eletrônico, nem tampouco
a alma eletrônica", (1) e isto porque "o cérebro eletrônico é útil ao pro
gresso de tôda a Humanidade, mas não faz ninguém feliz". (1) Demais, "se
fôsse possfvel inventar também o coração eletrônico, êle também não traria
felicidade; porque a máquina da felicidade já existe, porém s6 é movida,
e regulada, por Deus", (1) parecendo indubitável que "Deus permitiu que o
homem inventasse o cérebro eletrônico; talvez permita que invente o cora
ção eletrônico; mas, de certo, nunca permitirá que o homem invente a alma
eletrônica". (1) Neste particular, vamos mais longe, pois sempre entendemos
que o homem não inventa (tira do nada) prôprlamente, mas descobre (en·
contra o que preexiste) - pois Deus, que tudo pode, tudo fêz de inicio,
facultando, apenas, ao homem, criatura Sua, que, conforme Lhe apraz, des
vende aquilo que se encontra atrás da cortina do Mistério, cuja indecifra
bilidade Lhe revela a existência incontestável.

'A verdade é que tôda essa tecnologia fanática, com sua instrumentação
mirabolante, repercutiu no Direito, como não podia deixar de acontecer, eis
que é êle um tipo de conhecimento de cume e síntese - Uum capitulo da
Política e uma seção da ~tica", qual afirmamos e demonstramos alhures. (2)
Donde o mecanicismo, o tecnologismo, o automatismo e o artificialismo que
envolvem as construções jurídicas, em nossos dias, as quais se mostram va·
zias de eidética, de doutrina e conceituação, que as vivificam e estabilizam
em prol da segurança. No campo do direito administrativo, especialmente,
é de causar perplexidade, tamanha a influência do pragmatismo jamesiano,'
a que acima aludimos, na filosofia e na tecnologia de organização dos ser·
viços públicos.

Ainda há pouco, no Colóquio Mundial de Direito e Literatura Roma·
nos, que se realizou nesta cidade do Rio de Janeiro, o Professor ROBERTO
SCHILLING, catedrático da Universidade de Strasbourg, na Alsácia fran·
cesa, observou que "o problema se resume em saber se o homem contem
porâneo se satisfaz com a técnica ou se deverá complementar esta com a
cultura, que exige o contato das nossas gerações com as dos povos anti·

(1) MOZART MONTEIRO, "A fllllglAo e &. máquina", in O Globo, Rio, 25-7-1970.
(2) PAULINO JACQUES, "Curso de IntroduçAo à CUme!.. ck> DIreito", Forense, Rio. 1968, p. 57,
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gos". (3) A cultura, sendo expressão da eidética, deve informar a técnica,
que, quando empírica e utilitária, se confunde com a pragmática, mas que
não deve esquecer as bases históricas, que mergulham na sabedoria greco
romana. Também o Prof. CONSTANTINO GROLLIOS, catedrático da Uni·
versidade de Tessalonica, na Grécia, notou que "estamos vivendo uma época
em que a técnica parece dominante sôbre o homem, pelas suas admiráveis
descobertas, que jamais foram sonhadas pelas gerações passadas", (4) mas,
"se, de um lado, há um imenso poderio manejado pela enorme potenciali
dade da inteligência do homem servindo à técnica, de outro, os enormes
perigos que a técnica apresenta e podem levar o homem ao desastre e à
catástrofe, se êle esquecer os princípios essenciais do que chamamos huma.
nidade". (ú) Realmente, as descobertas (e não propriamente invenções) que
o homem tem feito ultimamente são magníficas, porém destituídas de hu
manidade (essência ideal), o que as torna efêmeras, podendo arrastá-lo, e
com êle a própria civilização, ao desastre e à catástrofe.

Reagindo contra êste deplorável "estado de coisas", animamo-nos a
escrever o presente ensaio - súmula das aulas que proferimos no antigo
Curso de Doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (Estado da Guanabara) - com a certeza de que estamos con·
tribuindo, se bem que modestamente, para a restauração, entre nós, do
"Estado de direito" em tôda a plenitude e do conseqüente primado da 'ega.
lidade (ordem jurídica) sôbre a legitimidade (ordem política), na conhecida
distinção de CARL SCHMIDT.

Por isso, fizemos preceder o estudo das nossas entidades de adminis
tração indireta (autarquias, emprêsas públicas, sociedades de economia mista
e fundações públicas) de uma breve exposição acêrca das principais teorias
da natureza jurídica dos entes estatais e paraestatais. Para a boa compre
ensão delas, apresentamos um rápido apanhado sôbre a pessoa jurídica e
sua evolução, que, obviamente, antecedem aquêles capítulos. E, como as
questões capitais são a natureza do ente e a sua personalidade jurídica,
porque estas o situam na orgânica do Estado, com os direitos e obrigações
correspondentes, bem assim com as prerrogativas e as isenções, nessas
questões nos detivemos nos capítulos próprios.

No que se relaciona com as autarquias, não tivemos maior dificuldade
para lhe caracterizar a natureza e a personalidade jurídica, porque atual·
mente a doutrina e a legislação não divergem a respeito, Todavia, no que
diz respeito às emprêsas públicas, sociedades de economia mista e fundações
públicas, a dificuldade foi imensurável, devido à dupla controvérsia reinante,
uma, de ordem teórica, entre os especialistas, e a outra, de ordem prática,
entre os diplomas legais, que refletem essa discussão.

Sempre fiel aos princípios e à boa doutrina, isto é, à eidética, pro
curamos analisar a estrutura das referidas entidades à luz das teorias expos
tas nos competentes capítulos, tomando como objeto de análise os entes
mais representativos nas respectivas categorias.

(3) ROBERTO SCHILLING. "Entrevista", in O Globo, RIo, 20-7-1970.
(4) CONSTANTINO GROLLIOS, "EntrevIsta", in O Globo, clt.
(5) Ib.



8 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

Esperamos, assim, ter feito jorrar um pouco de luz, embora difusa
pela insuficiência do gerador, no caos doutrinário e legislativo, que é a
orgânica da nossa administração indireta.

CAPITULO I

00 SUBSTRATO DA PESSOA JURIDICA

A pessoa é o sujeito capaz de adquirir direitos e contrair obrigações,
como ensinam os autores que versaram a matéria. Todo ser humano é, pois,
uma pessoa, tanto quanto uma sociedade civil ou comercial também o é.
Se, realmente, têm capacidade para adquirir direitos e contrair obrigações,
diz·se que possuem personalidade. Esta apresenta-se, assim, como o atributo
essencial da pessoa. (ti) Mas, nem tôdas as pessoas são dotadas de persona·
iidade. Os menores e os loucos, como as sociedades de fato, v. g., não a
têm. A personalidade é ínsita às pessoas plenamente capazes. Apresenta-se
como fruto da capacidade.

Ao ser humano denominam os tratadistas de pessoa física, e à socie
dade civil ou comercial, de pessoa jurídica. Alguns preferem a denominação
de pessoa moral, coletiva ou fictícia, sustentando cada qual a propriedade
e a excelência da sua designação. Essa controvérsia escapa ao plano do
presente ensaio.

A existência da pessoa fisica resulta, evidentemente, da vida humana.
Ninguém, por isso, até hoje, a contestou. O mesmo, porém, não acontece
com a pessoa jurídica, cuja existência real se tem negado.

VAREILLES-SOMMIERES entende que a pessoa jurídica é mera ficção,
visto como o verdadeiro sujeito dos direitos e obrigações são as pessoas
físicas que a compõem. (') Hoje, não há mais dificuldade para se demonstrar
a sem-razão da assertiva. As pessoas físicas que constituem, na lição do
insigne tratadista, a pessoa jurídica têm, cada qual, sua personalidade pr6
pria, que difere da do conjunto, da personalidade da sociedade civil ou
comercial. Ninguém contestará, em nossos dias, que os sócios possuem per
sonalidade distinta da sociedade, tanto assim que, por vêzes, essas pessoas
litigam umas contra as outras, os sócios contra a sociedade, manifestando,
com isso, a realidade incontestável de sua existência.

SAVIGNY, que fêz o estudo histórico da pessoa jurídica, indo encontrar
suas raízes no Direito Romano, também dava-lhe, apenas, "capacidade arti
ficial". É o que se vê dêste passo: "Et d'abord, comme il ne s'agit ici que
du droit privé, ce ne sont que les rapports du droit privé auxquels s'applique
la capacitl~ artificielfe de la personne ;uridique". (8) No entanto, não negava,
como os romanos, real e plena capacidade ao Estado (Res publica) e ao
Municipio (Civitas). Ater-se à materialidade dos entes jurídicos é tão errô
neo quanto à das coisas. É permanecer no continente, ignorando o con
teúdo. Não há dúvida que sem as pessoas' físicas não se podem constituir

(6) CWVIS BEVILACQUA. "Teoria Geral do DIreito Civil", RIo, 1929, p. 176.
(7) VAREILLE8-S0MMH:RES, "Les personnes morales", n.o 321; apod Lacerda de Almeida,

"Das peSSOll.6 juridlcas", Rio, -905. p. 28, nota l.

(8) M. E. C. DE SAVIGNY, "Tralté de Drolt Romaln", ParIs, 1841, tome lI, p. 234.
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as pessoas jurídicas. Mas, também, sem o ser humano não há pessoa física.
Assim como esta pressupõe a existência daquele, a pessoa jurídica presume
a da física. Tanta é real a pessoa fisica, com o pressilposb do ser humano,
:}uanto a jurídica, cem a pressup:)sição daquela. Trata-se de manifestação
do fenômeno da coexistência das coisas e séres. Só Deus existe por Si só!

PLANIOL repele a doutrina da ficção, como a do artifíc18. Mas cai
noutro conceito metafhúco: a designação de um patrimfmb que se destina
às pessoas físicas. Ensina o famoso jurisconsulto: "e'est que la persistence
jusqu'à nos jours de la proprieté collective est pour ainsi dire cachée aux
yeux par l'existence d'êtres victifs, auxquels on prétre, au moins dans une
.certain me:mre, les atributs de la personnalité, qui sont rép:ltés proprié
taires, créanciers ou débiteurs, qui font des contrats et soutíennent des
proces ccmme de vraies pers:mnes; ce sont les personnes fidives". (') Das
pessüas jurídicas, as únicas que designam um patrimônÍQ destinado às pes
soas físicas são as fundações. As demais, como tôda pessoa de direito,
não dencminam nenhum patrimônio. stricto sensu. emb:;ra assentem, geral·
mente, sóbre êle, como as sociedades comerciais. Se tomarmos, pJrém, o
património, lato sensu, designando o coniunto dos bens materiais e ima
teriais de uma pessoa, aí, então. será lícíto afirmar que é êle a sua base
físíca, o seu alicerce ec')nômicJ, Mas, nem por isso poderemos concluir que
a pessoa jurídica, apenas, designa êsse patrimônio, não tendo existênda
própria.

Outros autores, como ZITELMANN, asseguram que a pessoa jurídica
é, tão-só, realidade psíquica, criação das nossas faculdades mentais, (lU) De
fato, ela não é realidade física, como, também, psíquica, propriamente dita;
mas, realidade jurídica, criação do direito. É bem verdade que a existência
jurídica pressupõe, do ponto de vista psicológico, a psíquica. Esta, porém,
não exclui aquela, como pretende ZITELMANN. As duas realidades c)exis
tem, explicando-se. Da sua simbiose exsurge a pe:050a jurídica, realidade
do Direito.

BOLZE, menos metafisico que ZITELl'ilANN, sustenta que a pessoa jurí
dica se origina da relação entre o grupo, a aS30cü..ção e as pessoas físicas
que o compõem. (11) A relação pressupõe coexistência, e esta, pelo menos,
dois entes. Um dêles é o grupo, o outro, os membros. Aquele é tão real
quanto êstes, tanto que se constitui, e subsiste, a relação entre êles. Esta,
à sua vez, só se mantém, ativamente, de pessoa a D€SS'Ja. L'Jgo, segundo o
próprio BOLZE, o grupo é uma pessoa, realidade jurídica inccC1cussa.

Aos organicistas, como SPENCER, \VORlVlS, NOVICü\V e KüRKOC
NOV, que vêem órgãos em todo ente juridico, à maneira de seres vivos.
parece a pessoa jurídica dotada de atributos reais, como a física, apesar
de não apresentar "individualidade corporal". Assevera KüRKOCI'\OV:
"Bien que ne possédant pas d'individualité corporelle, ce sont des sujets

(9) MARCEL PLANIOL. "Traité é:é:nentaim de Droit CivH". Paris, 1901, tü:c,e I. p, 6:n.
(1:') ZITEI.MANN, "Bcgrjff \:lld Wesen de!' Jur;stichen I'e]'S~llen". p. 64: apud Lacenla d'!

Almeida, ob. cit., p. 29, nota 15.
(11) BOLZE, "Begrlff des juristichen Perscnen", d. 81-82: apud Lacerda de Almel:!a, ob. C;'.

p. 79. nota 14.
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réels, elles constituent des organismes soci.ux", (12) ~ uma doutrina verda
deira, com base profundamente real, mas que considera, apenas, um dos
elementos genéticos da pessoa juridica aquêle a que LACERDA DE AL
MEIDA chamou, com muita propriedade, de corpus. O outro êsse saudoso
e afamado jurisconsulto denominou de .nimus, que é a idéia diretriz
da associação.

Assim explica LACERDA DE ALMEIDA a sua teoria: "Para mim, a
mesma dualidade que impera no mundo orgânico e manifesta-se no homem
descobre-se n. entidade coletiva, onde os dois elementos se encontram sem·
pre conjugados.l'!:stes elementos, eu os denominaria o "corpus'l. o "animu~'1

quer dizer, o espírito e o organismo, a idéia que busca órgãos para mani
festar-se, entrar em atividade, e os órgãos onde a idéia se encarna, nos quais
se corporifica e mediante os quais realiza ou ·busca realizar os seus desti
nos". (l3) ~ uma concepção, não há dúvida, eclética, conciliatória e, por
isso mesmo, mais próxima da verdade total e definitiva, que é Deus. Nada
existe fora do dualismo genético, porque nada há aquém ou além do Cria
dor. Tudo emana Dêle e torna para l'!:le. Essa, sim, é a "eterna volta", de
que falava NIETZSCHE. (14)

A pessoa jurídica é, assim, dupla realidade. Objetiva, material, com o
corpus, os órgãos de realização de seus fins; subjetiva, espiritual, com o
animus, as idéias orientadoras do seu escopo. Neste, encontra-se a subs
tância da pessoa, a essêucia íntima, o "elemento divino" aristotélico; na
quele, a forma, o continente, o que "procura e deseja", o elemento humano.
Completam-se e integram-se, sob a preponderância do animus, onde se
encontra um infinitésimo de Deus.

CAPITULO 11

DA EVOLUÇAO DA PESSOA JURrDICA

Os sujeitos de direito na esfera internacional são os Estados, isto é,
as nações politicamente organizadas. Segundo alguns autores, também as
instituições político-jurídicas, com jurisdição internacional, como a Socieda
de das Nações, a Côrte Permanente de Justiça Internacional, a União Pan
Americana, podem ser incluídas entre êsses sujeitos de direito. Denomi
nam-nas os tratadistas de pessoas jurídicas de Direito Público externo.

Na esfera nacional, a Nação, em sua expressão politica, o Estado, as
Províncias ou Departamentos, os Estados-Membros, os Municípios, as Co
munas ou Cantões e os Territórios - conforme se trate de Estado Federal
ou Unitãrio - são os sujeitos de direito. Chamam·nas os autores de pes
soas jurídicas de Direito Público interno,

A natureza e extensão dos direitos e obrigações das primeiras são esta
belecidas nos princípios de Direito Internacional Público, contidos nos tra
tados, convenções, convênios e recomendações internacionais. (UI) As das

(12) N. M. KORKOUNOV, "Théorle générale du Drolt", Pl\rlll, 1903. p. 222.
(13) LACERDA DE ALMEIDA. oh. clt., p. 38.
(14) FRIEDRICH NIETZSCHE, ob. clt., voI. n, p. U16.
(l5) HENRY WHEATON, "l!:'émenta du Drolt Internatlonal", Paris, 1848, p. 229.
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segundas pessoas, nos princípios de Direito Constitucional, plasmados nos
Códigos Políticos dos Estados.

A essência íntima das pessoas jurídicas de Direito Público externo é
a autonomia, o poder de auto-organização e autodeterminação. (16) A das
de Direito Público interno é a soberania, a faculdade de impor a lei aos
súditos da Nação. f; bem verdade que os Estados-Nações são soberanos,
mas em relação a si mesmos, e não ao conjunto dos demais Estados, tanto
quanto os Estados-Membros são autônomos relativamente aos outros com
ponentes da Nação, e não com referência a esta, de quem são parte inte
grante, meras dependências político-administrativas.

Essa é a doutrina consagrada pela legislação em nosso País e na gran
de maioria dos povos civilizados.

As pessoas jurídicas de Direito Privado, como organismos sociais vivos,
evoluem e transformam-se permanentemente, do mesmo modo que as de
Direito Público. Assim como, pela evolução das pessoas jurídicas de Di
reito Público, surgiram entidades internacionais, como a Sociedade das
Nações, a Côrte Permanente de Justiça Internacional, a União Pan-Ameri
cana etc., que se situam entre os Estados no plano nacional e os Estados
no plano internacional, as pessoas jurídicas de Direito Privado também.
evoluindo, oferecem modalidades novas, que constituem verdadeira transi
ção entre elas mesmas e as pessoas jurídicas de Direito Público interno.

É óbvio que o nosso Código Civil, diploma legal eminentemente está
tico, não podia acompanhar a dinâmica jurídico-social, para prever as pes
soas de direito que poderiam surgir, de futuro, por fôrça do desenvolvi
mento natural das relações sociais. Promulgado em 1916, refletia o pen
samento dominante ao tempo, segundo as necessidades e interêsses coevos.
Não há dúvida que há trinta anos já se conheciam, noutros povos mais
civilizados, os novos espécimes da pessoa jurídica, verdadeiras crisálidas
dos entes públicos,

SEUGMAN, no século passado, observava, em França: "Enfin, un cer
tain nombre de caisses chargées de services publics ont une existence
propre. Telles sont: la caisse des offrandes pour l'armée, Ia caisse des
retraites etc. Au contraire d'autres caisses publiques n'ont pas d'indivi·
dualité distincte, ce sont, par exemple: la caisse des dépôts et cOr'lsignations,
la caisse des invalides de la marine". (17) Essas caixas eram verdadeiras
transições entre as pessoas jurídicas de Direito Privado e as de Direito Pú
blico interno, quando o Estado ensaiava a sua politica de assistência social.
Tais instituições não diferiam muito das que ho)e são conhecidas no mun
do civilizado, visto como, se algumas tinham existência própria. com per
sonalidade jurídica, outras se apresentavam integradas no organismo admi
nistrativo estatal, de que, mais tarde, se haveriam de desmembrar.

O referido autor nota, noutro passo: "Elles ne sont pas, à vrai dire,
que la personnification de l'État SOUiS des noms différents et à des degrés
diverso Sans doute on ne sauraít agiter les questions relatives à leur exis-

(16) P. S. MANCINI. "Diritto l11tel'llazionale", Napoli, 1873, p. 41.
(17) EDMOND SELIGMAN, "Des personnes more.le"", Paris, 1817, p. 123,
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tence sans toucher aux points les plus délicats de la matiere de la descen·
tralisation; mais qu'elles aient ou non une capacité civile, il n'en est pas
moins essentiel que l'État soit niprésenté sous une forme ou sous une autre
dans les diverses parties du territoire". (IR) Efetivamente, a personificação
do Estado era a característica essencial dêsses novos entes, que apresen·
tavam várias modalidades, embora tôdas elas realizassem o mesmo fim
administrativo - a descentralização dos serviços. O Estado, não podendo
mais, por si só, preencher determinados fins, atribuiu êsses encargos a
entidades que dêle emanavam, como as "efígies" de LUCRF;CIO se des
prendiam dos "corpos". Eram criações estatais e, por isso mesmo, feitas
à sua imagem.

Na Itália, mesmo no século passado, já se vislumbrava a existência
dessas pessoas jurídicas, que viviam ao lado do Estado, para realizarem
determinados serviços públicos. TEDESCHI nota: "Sotto la denominazione
d'instituti pubblici civili si possano comprendere: gli instituti di carità e
di beneficenza, e qualunque ente morale avente in tutto o in parte per fine
di soccorrere alie c1assi meno agiate, tanto in stato di sanità che di ma·
tattia, di prestare loro assistenza, di educarle, instruirle, ed avviarle a qual
che professione, arte o mestiere". (lU) Tais entes, que muito se asseme
lhavam aos nossos atuais institutos de previdência, já eram tidos como
instituições de Direito Público, apesar do caráter civil que ofereciam. F;
que, realizando tarefas que cabiam, precipuamente, ao Estado, não se com·
preendia pudessem permanecer indiferentes ao imperium, tanto mais
quanto, as mais das vêzes, eram criações suas.

Na Alemanha, também, no século passado, eram tidas como pessoas
jurídicas de Direito Público interno as "organizações dependentes do Esta
do", mas "dotadas de personalidade própria". É o que ensina DERNBURG:
"Entre as pessoas jurídicas, estão em categoria especial as de ordem pú
blica, isto é, O Estado e as organizações dêle dependentes, com personali.
dade própria". eO) Embora não se conhecessem, ainda, os entes autárqui
cos da atualidade, já se pressentia o surto de entidades autônomas, para
realizarem serviços estatais. Não podendo o Estado tudo prever e prover,
por si só, atribuia encargos especiais a pessoas feitas à sua imagem, que
agiam por delegação sua. Imperativo da divisão do trabalho, a descentra
lização dos serviços, mesmo no século XIX, já era uma realidade que se
desenvolvia, para florescer e frutificar no século presente.

Entre nós, TEIXEIRA DE FREITAS, em pleno regime das Ordenações,
sustentava a personalidade pública das "pessoas jurídicas nacionais de exis
tência possível", entre as quais incluía os "estabelecimentos de utilidade
pública", as "Caixas Econômicas", as "Companhias de Seguros" etc. (21)
Essas "pessoas jurídicas nacionais de existência possível" eram as atuais
pessoas jurídicas de Direito Público interno, visto como o insigne civilista
denominava de "pesscas privadas de existência ideal" às pessoas jurídicas

(18) EDMOND SELIGMAN, ob. cit., p. 82. n.o 50.
(9) FELICJ;; TEDJ;;SCHl. "DQi corpl rnorllU", Tortno. 1877. p. 21.
(20) A. DERNBURG, "Pnnd2ktem". BerUm, 1896, tomo l, § 59, nota 3,
\21) AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS, "Estõço de Código Clvll", Rio, 1860, p. lBI!, art. 276,

Itens 1.0 e 3.0
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de Direito Privado. e~) Aí, vemos as Caixas Econômicas e as Companhias
de Seguros, as primeiras manifestações de previdência e assistência, que,
embora, a êsse tempo, com caráter individualista, e não social, já revela
vam a preocupação do Estado em proteger e amparar a economia dos mem
bros da sociedade nacional. Esses entes, desde que autorizados a funcionar,
adquiriam a qualidade de pessoas jurídicas de Direito Público.

NABUCO DE ARAÚJO, também, incluía os "estabelecimentos de uti
lidade pública" entre as "pessoas jurídicas públicas". (":1) Não há dúvida
de que os atuais entes autárquicos, se existentes àquele tempo, não pode
riam deixar de ser considerados "estabelecimentos de utilidade pública",
e dos mais úteis que se conheceriam, dotados, assim, de personalidade
pública,

VIVEIROS DE CASTRO, estudando, no princípio dêste século, as Cai
xas Econômicas, reconheceu-lhes a qualidade de "estabelecimentos de uti
lidade pública, sob o regime duma legislação especial". (~J) Essa função
pública das Caixas revelava-lhes a natureza da personalidade jurídica, como
o regime de legislação específica as extremava das associações civis e socie
dades comerciais, regidas pelos princípios do Direito Privado. Já se reco
nhecia, tàcitamente, a essas entidades, um estatuto próprio. Era um grande
passo no sentido de se lhes atribuir personalidade pública. Com a multi
plicação desses entes e a criação de outros com fins de previdência e assis
tência sociais, não tardou que fôssem proclamados, pela doutrina e a juris
prudência, pessoas jurídicas de Direito Público interno.

Para nós, mesmo dentro do regime do Código Civil, não se pode negar,
em boa razão, a existência dessa nova modalidade de pessoa jurídica, A
preceituação do art. 14 do Código, nos itens I a III, não é taxativa, mas,
enumerativa, Se não exemplifica, também não restringe. As pessoas jurí
dicas de Direito Público interno, existentes ao tempo da promulgação do
Código, eram as, nêle, enumeradas, não querendo dizer, com isso, o legis
lador que outras não pudessem criar-se e ser reconhe:cidas.

CAPITULO III

A TEORIA DA ORIGEM DA INSTITUiÇÃO

Para alguns autores, é a origem do ente que lhe dá a natureza da per
sonalidade, Se emana diretamente do Estado, por ato criador dêste, é pú·
blica, tanto quanto privada, se promana de iniciativa particular. Exempli·
ficam com os serviços públicos, criados pelo poder estatal, e as sociedades
civis ou comerciais, produtos da atividade privada. Os primeiros são dota·
dos de personalidade pública, própria, se autônomos, ou mediata, se inte
grados no organismo administrativo do Estado, As segundas têm persona
lidade privada, reconhecida por lei, mas resultante de iniciativa individual.

(22) IBIDEM, art. 278.
(23) J. T. NABUCO DE ARAUJO. "Projeto de Código Civil", art. 153. ~ 2°: apud A. FERRETRA

COELHO, "Código Civil dos E. U. do Brasil", Rio, 1923, vo!. V, p. 55;
(24/ A. O. VIVEIROS DE CASTRO, "Tratado de Ciência da Administração e Direito Adminis

trativo". RJo, 1914, p. 244.
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Daí incluírem aquêles entre as pessoas jurídicas de Direito Público interno
e estas entre as pessoas jurídicas de Direito Privado.

Há mister notar, contudo, que nada existe na ordem juridica que não
tenha sua origem no Estado, visto como é êle o responsável pela sua con
servação e aperfeiçoamento. As pessoas privadas, como as públicas, na
essência íntima, não deixam de ser, também, criações do Estado, uma vez
que é êle que lhes regula a constituição e o funcionamento. Por isso, tra·
tadistas que defendem a teoria da origem, como adiante veremos, susten·
tam, também, a da finalidade do ente, e vice-versa.

emo VITTA, estudando a natureza juridica do ente autárquico, assim
se manifestou: "Se lo Stato vuole che un ente esista, é segno evidente che
reputa gli scopi di quello come scopi d'interesse collettivo, in una parola,
come pubblici in senso stretto". (21)) A vontade do Estado e os fins de in·
terêsse coletivo do ente é que lhe imprimem a feição de pessoa pública.
Há mister, porém, notar que, sobretudo, no Estado moderno é bem difícil
saber onde termina a sua "vontade" e onde começa a iniciativa individual,
como também não se pode traçar com precisão a linha de limite entre os
interêsses coletivos e individuais, tão estreitamente ligados se encontram,
nesta época de socialização estatal progressiva.

Menosprezando os imperativos da realidade social, GASTON J~ZE, ano
tes, já havia sustentado o conceito metafísico da pessoa pública, através do
estudo da natureza dos serviços estatais, in verbis: "Sont uniquement, ex·
clusivement services publics les besoins d'intérêt général que le. gouver
nants dans un pays donné, à une époque donnée, 'ont décidé de satl.f.ire
par le procédé du service public. L'intention de. gouvernants est seul. à
considerer". (26) Não era, tão-só, a "vontade" do Estado, como entendia
VITTA, porém, muito mais, a "intenção dos governantes", que dava à pes
soa juridica o caráter público. Os elementos subjetivos prevaleciam sôbre
os fatôres objetivos. Se o legislador havia querido dar personalidade estatal
a determinado serviço, estava tudo consumado: o serviço era público e do
tado de personalidade pública. Nada mais se fazia necessário indagar; o
essencial era a "intenção" do "governante". Encontrada esta, não podia
subsistir mais dúvida quanto à estatalidade da pessoa juridica, em se tra·
tando, evidentemente, de serviço público. Não conhecemos critério mais
vago e arbitrário para distinguir o caráter de uma pessoa jurídica. Ainda
que se deva pressupor a harmonia da "intenção dos governantes" com os
princípios das ciências jurídico-sociais, isto é, que a "vontade" dêles seja
determinada por aquêles princípios, não é absurdo admitir que possa essa
intenção, manifestada na vontade humana, colidir, em dado momento, com
as regras do bom senso jurídico. Ai, então, ter-se-iam pessoas tipicamente
privadas conduzidas à categoria de públicas, e vice-versa, com a subversão
geral da ordem jurídica.

Pressentindo êsse perigo foi que LÉON MICHOUD, no princípio dêste
século, procurou coonestar a "teoria da origem", ante o Direito objetivo.

(25) ema VITTA, "Le persone glurldlche pubbllche In Francla Bd In Italla", Modena, 1928,
p.24.

(26) GASTON JI:ZE, "Las prlnclpes généraux du Drolt Admlnlstratil"', Paris, 1914, p. 247.
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Daí afirmar que "jamais les personnes morales de droit public, dans l'État
moderne une fois constitué, n'arrivent à la vie sans I'intervention active de
ce dernier". (27) A pessoa pública não se origina, tão-só, como entendiam
VITTA e JEZE, da "vontade do Estado" ou da "intenção dos governantes",
mas de fatôres político-sociais, com a "intervenção ativa" do Estado. É
uma doutrina mais objetiva, porque menos metafísica, e que se concilia
com os princípios gerais do Direito Público. Hoje, mais do que nunca, essa
"intervenção ativa" estatal mostra-se, em tôda a sua extensão e profundi
dade, abrangendo quase todos os setores da atividade humana e, com isso,
caracterizando e definindo uma época.

Entre outros autores, filiavam-se, também, aos adeptos da "vontade
estatal" eminentemente metafísica CROME eS) e ENNECERUS eU), repre
sentantes do pensamento jurídico alemão. Não podiam, é óbvio, deixar de
fazê-lo, uma vez que são naturais da pátria da metafísica e discípulos de
KANT e HEGEL. Os argumentos dêsses juristas ressentem-se das mesmas
falhas que apontamos ao estudar a doutrina dos outros defensores da "teo
ria da origem", pelo que nos abstemos de novas considerações.

A verdade, no entanto, é que não basta conhecermos a origem da pes
soa jurídica, para concluirmos que sua personalidade é pública ou privada.
Tanto assim é que alguns defensores desta teoria sustentam, também, prin
cípios de outras, sentindo a insuficiência de sua doutrina. CRISAFULLI
BUSCEMI já tinha observado: "Tali teorie non solo non si elidon fra loro,
ma sl completano. E percia che noi vediamo uno stesso autore sostenerne
piu di una". elO) À medida que formos examinando essas diferentes teo
rias, haveremos de ir percebendo-lhes a deficiência, se consideradas isola
damente, como a eficácia e integramento, se entendidas no seu conjunto.

CAPíTULO IV

A TEORIA DO FIM DA INSTITUiÇÃO

Nem sempre é dotado de personalidade pública o ente que se ongmél
de ato estatal. O critério da origem não é, pois, seguro, pelo menos, ex
clusivo. Menosprezando a causa, alguns tratadistas vão buscar no fim o
elemento característico, por excelência, da natureza jurídica das entidades
públicas. Substituem a etiologia do ente pela sua teleologia.

GIORGIO GIORGI ensinava: "Le persone giuridiche di mero scopo pri
vato non esercitano che i diritti civili patrimoniali governati daI Codice ci
vile; quelle che hanno per scopo l'interesse pubblico, o che all'interesse
privato conguingano il pubblico, estendono la periferia dell a loro facoltã
ed esercitano anche certi diritti patrimoniali, che hanno mistura di pubblici".
(RI) O interésse público, por si só, ou conjugado com o privado, com pre-

(27) LÉON MlCHOUD. "La théorle de la personnallté morale", Paris, 1960, vol. I, p. 212.
(28) CROME, "System des C. R. r.", p. 232; aputl CRl8AFULLl-BUSCEMI, ob. clt., p. 455, nota

1425.
(29) ENNECERUS, "Lehrb. des burgo Recht5", I. p. 233; apud CRISAFULLI-BU8CEMI, ob. clt.,

p, 455, nota 1427.
(30) CRISAFULLI·BUSCEMI. ob. cit.. p. 4.55. nota 1424.
(31) OIOROl,? OIOROI, "La. dottrlna del!e persone glurldlche o corpl morali", Firenze, 1889,

vol. I, pago 107.
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valência daquele, é que imprimia à entidade o cunho da pessoa pública,
fôsse ou não criada pelo Estado. Ao tempo em que o insigne jurisconsulto
expunha a sua doutrina, era, ainda, possível distinguir, no torvelinho dos
interêsses sociais, os privados dos públicos. Porém, a esta altura dos acon
tecimentos e num século em que o social prevalece sôbre o individual,
não se pode mais separar os interêsses privados dos públicos, tão adstritos
a êstes enconiram-se aquêles.

Se o século dezenove passou à História como o do indivíduo, o vinte
há de passar como o da sociedade. Hoje, é mero artifício diferençar, do
ponto de vista jurídico, o interêsse privado do público. Mesmo os civilistas
educados no século do indivíduo, como CHIRONI e ABELLO, reconheciam
o primado do geral, público, sôbre o particular, privado. Sustentavam:
"L'istituto (istituzione) si differenzia dalla fondazione pel fine suo ch. di.
rettamente e volto sempre all'interesse generale, tant'e, che, come or si
dirà, entra neHa classificazione delle persone guiridiche di diritto pubblico,
e, in ragion di tale scopo suo costante, trova normalmente l'origine sua
nei provvedimento deI potere sociale che lo costituisce in vista dell'interesse
generale ch'esso con l'azion sua deve soHecitare". (32) Como se verifica, ape
sar de não haverem estudado o ente de previdência do ponto de vista do
Direito Público, CHIRONI e ABELLO já o aproximavam da "fundação",
que, aliás, é a pessoa jurídica de Direito Privado que encontra alguma
semelhança com a autarquia de previdência. É noção elementar que o pa
trimônio da "fundação" pertence ao fim a que se destina (universitas bo
norum). No ente de previdência, não é outra a destinação do patrimônio,
ainda que se encontrem vestígios de associação civil ("universitas person.·
rum"). O fim de interêsse geral, contudo, é o elemento deciSivo para a
caracterização da pessoa jurídica, na lição dos insignes civilistas romanos.

MAURICE HAURIOU, estudando os "estabelecimentos públicos" e os
"estabelecimentos de utilidade pública", em tôrno de cuja doutrina gira
tôda a teoria da personalidade pública no Direito francês, concluiu, como
os seus patrícios, que os primeiros estabelecimentos são pessoas jurídicas
de Direito Público interno e os segundos, de Direito Privado. Geralmente,
a lei, no ensinamento do referido tratadista, confere, expressamente, ao
estabelecimento a personalidade pública, "mais, lorsque la loi ne se pro
nonce pas, le processus est inverse et ce n'est que si le service est devenu
public dans tous ses éléme:lts que I'on peut dire qu'il y a établissement
public". C:J) É, portanto, a finalidade pública do serviço que lhe dá a
qualidade de ente estatal. Mas, nesta década do século vinte, qual o serviçD,
mesmo privado, que não tem finalidade pública?1 ~ste escopo, aliãs, é uma
das. condições para o desenvolvimento até do serviço particular. O interêsse
social é o meio favorável ao surto e ao progresso da iniciativa privada, que
definha e fenece l"e não tem a regá-la o favor do Estado.

ARTURO RISPOLI, apesar de haver escrito o seu estudo na terceira
década do século em que vivemos, não conseguiu libertar-se da ilusão fi-

(32) G. P. CHIRONI e L. ABELLO, "Trattato di Dlrltto Clvlle Italiano", Torlno, 1904, vol. I,
p. 143.

(33) MAURICE HAURIOU, "Precls de Drolt Admlnlstratlt et de Drolt Publlc", Paris, 1914,
p. 345.
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nalística, pois procurou renová-la sem lhe aduzir outras considerações,
além das referidas por seus antecessores. Observou êle: "Oltre agli enti
autarchichi, persone giuridiche di diritto -pubblico con poteri di imperio
(Comuni e Provincie), abbiamo anche altri enti i quali perseguono fini ge
nerali della collettività r enti che sono organi dello Stato, ma che por sono
persone di diritto pubblico perchà non mirano ad interessi particolari, pn
vati, patrimoniali, bensi a interessi pubblici". (H) OS "fins gerais da cole
tividade", que a pessoa pública deve coUmar, especializam-se com os "inte·
rêsses públicos", cujas defesa, conservação e melhoria estão afetos ao poder
estatal e a entes por êle gerados.

Filiam-se à mesma escola doutrinária, apresentando o fim público da
entidade como o característico, por excelência, da pessoa de Direito Público
interno, entre outros, ZELLER, e;;) FERRARIS eu) e DE RUGGIERO. C')
Dispensamo-nos de transcrever-lhes os passos essenciais, em virtude de não
oferecerem nenhum argumento que mereça melhor exame, Restringem-se
a reproduzir conceitos já conhecidos e devidamente apreciados, que em
nada modificam o nosso juizo a respeito da "teoria do fim",

A origem e o fim estatais do ente são dois elementos preciosos para
a caracterização de sua natureza jurídica. É muito difícil que uma entidade
criada pelo Estado para prestar serviço público não seja dotada de perso
nalidade pública. Em nosso Direito, pelo menos, não na existe. Daí a im
portância doutrinária dessas duas teorias, que, conjugadas, bem explicam
a essência íntima das autarquias de previdência,

CAPíTULO V

A TEORIA DA OBRIGATORIEDADE 00 FIM DA INSTITUiÇÃO

O fim que não é obrigatório só tem existência teórica. Estabelecido
um fim para determinada entidade pública, tem êle de ser preenchido,
sob pena de perder ela a razão de ser. É o fim que justifica a existência
da instituição pública. Nem se pode conceber um ente autárquico que não
seja adstrito a cumprir o seu fim. O Estado, que traça o fim do ente, ao
criá-lo, é quem fiscaliza o preenchimento dêle. O inadimplemento da fi
nalidade pela autarquia autoriza o poder público a extingui-la.

Por isso é que MICHOUD ensinava: "lei la corporation accomplit un
but que l'État juge d'intéret général, elle est chargée d'un véritable service
public; elle ne peut renoncer à sa mission qu'avec l'autorisation de l'État".
C~) O Estado, realmente, impõe um fim de interêsse geral, verdadeiro
serviço público, a cujo preenchimento o ente não pode renunciar. É, preci
samente, essa obrigação de cumprir a finalidade institucional, sob a vigi
lância do Estado, que imprime à autarquia o signo de pessoa de Direito
Público interno. O fim do ente autárquico é irrenunciável e imprescritível.

(34) ARTURO RISPOLI, "Istitm:ioni di Diritto Amminlstratlvo" Torino, 1932, p. 112.
(35) ZELLER. "Staat und Kirche", p. 73; apud CRlSAFULLl-BUSCEMI. ob. cit., p. 456, nota

1443.
(36) FERRARIS, "Dirltto Amminlstrativo", Padova, 1922, p. 149.
(37) DE RUOGIERO, "Istitt1zioni dl Diritto Clvlle", Messlna, 1929, voi. l, p. 434.
(38) LltON MICHOUD. "La Théarie de la personalité morale", cit., vai. lI. p. 386.
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Deve êle realizar a sua finalidade, embora por constrangimento estatal,
que se manüesta na tutela exercida pelo Estado.

:Esse fato não passou despercebido à argúcia de FADDA e BENZA,
que assim se pronunciaram: "Ma essa euna volontà che pone certi beni a
servizio di uno scopo e di un interesse generale, e il legislatore, in vista
dello scopo, interviene e pone la istituzione solto la tutela dei diritto publico
a fine di .$,icurarne "efficace funzionamento". (89) O fim deve ser preenchi
do, porque está em jôgo o interêsse geral, cuja tutela é privativa do Estado.
A inobservância do escopo institucional importa na perda dos bens que lhe
estão ao serviço e, pois, na base econômica da pessoa jurídica. Desaparecida
esta, o ente autárquico, que vive para o fim, não pode subsistir, salvo como
ficção jurídica, de existência efêmera. Tudo, assim, depende do "eficaz fun
cionamento" da instituição.

ROSIN, que no Direito alemão foi dos que melhor estudaram essa
teoria, bem acentuou o constrangimento do poder público sôbre o ente, no
sentido de que realize a sua destinação social. Observou êle: "Constitue
une association dépendant du droit public celle qui, en vertu du droit public,
.st obligée vis-à·vis de I'état à remplir son but". (40) É, precisamente, essa
execução compulsiva do fim, sob o contrôle do Estado, que eleva o ente
autárquico à categoria de pessoa pública. De outra parte, garante·lhe a
sobrevivência, permanecendo sob a vigilância e a tutela estatais.

Como ensina ORESTE RANELLE'fTI, não é· só da parte da pessoa públi.
ca que existe a obrigação de satisfazer a sua finalidade institucional, por
isso que o próprio Estado está adstrito a dilig:enciar no sentido de que o
ente cumpra a sua missão social. "E da esso derivano, per la persona giuri
dica, un obbligo verso lo Stato di attuare la propria finalità; per lo Stato,
un diritto corrispondente verso la persona giuridica a tale attuazione. QuelJl
obbligo riguarda il centro stesso della personalità deU'ente, la sua destina·
zione. L'ente e obbJigato verso lo Stato ad attuare la propria destinazio.
ne". (41) Se o Estado tem direitos contra a autarquia, a esta, também,
assistem outros contra êle, seg:undo o princípio geral de que "jus et obligatio
sunt correlata", Há direitos e obrigações recíprocos, que se conjugam para
manter o equilíbrio nas relações entre Estado e autarquia. Se esta é obri
gada a preencher o fim que lhe foi impôsto, .aquêle está adstrito a zelar
pela sua execução.

VI'fTA, apesar de ter sido um dos mais entusiastas defensores da
"teoria da origem", reconhece e proclama a importância da "teoria da
obrigação do fim", que" ê sfata iI punto de parfenza per iJ successivo svol
gimento delle dottrine amministrative". (ol2) Efetivamente, a administração
pública assenta, tôda ela, no princípio da prestação dos serviços de interêsse
geral, que lhe resumem os fins supremos. Se não fôssem êstes obrigatórios,

(39) FADDA e BENZA, "Dlrltto deUe Pandet~ de Wlndscheld", Torlno, 1902, vol. I, p. 793.
(40) ROBIN, "Das Recht der oeentllchen OenosseWK:hatt", p. 18; apud OTTO MAYJl:R, "Le

drolt ll,dmintatmt1t allenumd", Paris, 1906, voI. IV, p. 264, nota. 13.
(41) OlUlS't'E RANELLETTI. "L'organlzze.z1one della ammln1&tnluone nello atato italiano",

Padova, 1935, p. 79.
(4:l} eINO VITTA, "l.e penone giuridiche pubbl1che In Fre.ncia ed In ltal1a", clt., p, 32.
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bastante precária seria essa atividade tutelar do Estado. Não vemos, como
VITTA, na obrigação do fim, apenas, o "ponto de partida" da "doutrina
administrativa", mas o seu fundamento, os alicerces das funções de orga
nização e proteção estatais. Como compreender um serviço público que não
esteja, ipso jure, adstrito a cumprir sua finalidade?!

A verdade, porém, é que a "teoria da obrigação do fim", na essência,
não passa de uma modalidade da "teoria do fim", que os autores especifi
caram para sua melhor compreensão. " Como já observamos, não se pode,
em Direito Público, admitir um serviço cuja finalidade não seja obrigatória,
nem que o poder estatal não disponha de fôrça bastante para compeli-lo a
realizar sua destinação pública. Daí deverem, do ponto de vista pragmático,
essas duas teorias se aproximar o mais possível, estreitando os vínculos de
dependência e subordinação, para que, do seu integramento, resulte mais
clara e definida caracterização do fenômeno jurídico que elas procuram
explicar.

CAPíTULO VI

A TEORIA DA ORGANIZAÇÃO E FUNÇÃO DA INSTITUIÇÃO

O poder que organiza o ente autárquico e traça-lhe a função é o mes
mo que o cria, fixa-lhe o fim e compele-o a preenchê-lo. Se estas circuns
tâncias bastam para tornar-lhe pública a personalidade, aquelas que exa
minaremos neste capítulo não podem deixar, também, de caracterizar-lhe
a estatalidade. A organização do ente autárquico é conseqüência necessária
da sua criação, como o estabelecimento de sua função, corolário lógico do
fim e da obrigação dêste. Não se pode conceber, em boa razão, um ente
criado que não se organize, nem, com fim obrigatório, que não tenha fun
ção, O princípio de física de que não há causa sem efeito nem efeito sem
causa aplica-se, perfeitamente, ao domínio jurídico-administrativo. Criada
uma entidade pública, tem ela por fôrça de organizar-se, como, estabele
cidos o fim e a obrigatoriedade dêste, não pode fugir à sua função originária.

Levando em conta essa correlação íntima, foi que DUCROCQ, no século
passado, observou: "TI faut donc se borner à dire, en raison de la diversité
même des établíssements publics, et pour se tenir dans les termes d'une
définition exacte et commune à tous, au risque d'être plus large, que ce
sont des établissements doués d'une vie propre, qui font partie intégrante
de I'organisation administrative du pays ou qui lui sont étroitement ratta·
chés". (4:l) Considerados "estabelecimentos públicos" os entes autárquicos,
como efetivamente o são, é bem de ver que, em verdade, integram a or
ganização administrativa do país por lhe estarem estreitamente ligados,
Não só a seus serviços lhes organiza o Estado, como também lhes prescreve
as funções. Outorga-lhes, também, o "direito subjetivo de exercitar, em
seu próprio interêsse, algumas funções públicas", como nota SANTI RO
MANO, neste passo: "Senonche puo darsi il caso lo Stato conferisca ad una
persona colletiva, aIla quale appartenga un numero piu o meno esteso dei
suo sudditi, iI diritto subbiettivo di esercitare, nell'interesse dell'ente me·

(43) M. TH. DUCROCQ, "Cours de Droit Administratlí", Paris, lB74, vol. lI, pág. :!õf>, nota 1.
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de5imo, alcune funzioni pubbliche, Quando tale concessione avviene, alIora
siamo in presenza di quelli che comunemente sogliono denominarsi corpi
auta,.chichi, dando a quest'espressione il senso attribuitole dalla recente
scuola tedesca che fa capo, in special modo, aI Laband". (44) t, precisa
mente, êsse direito subjetivo de exercitar funções estatais, de que a autar
quia institucional se faz titular, que lhe imprime o cunho de pessoa pÚblica,
visto como só a esta, por exceção, é dado o exercício de tais funções, pri
vativas do Estado, Para exercitá·las, conveníentemente, há mister seja o
ente organizado segundo os princípios do Direito Administrativo, que esta
belece as relações da autarquia com o poder público e o processo do seu
funcionamento, através dos preceitos contidos em seus estatutos bãsicos,

OTTO MAYER já notara que essas relações constituem um dos fatôres
determinantes da personalidade pública da autarquia, conjugadas com a
sua organização e condições existenciais, "Ainsi, en derniére ana1yse, li
faut toujours recourir aux conditions de cette existence, à 50n organisation
st à se5 rapport5 avec I'organisation de "!atat". (4~) De fato, sem conside
rar êsses elementos, não é possível fazer um estudo consciencioso da natu
reza jurídica da autarquia institucional. A sua organização, que, como
vimos, resulta da criação, tanto quanto as suas condições de existência e
as relações públicas decorrem do fim, como pressuposto do seu funciona·
mento, forjam o substrato dessa entidade de Direito Público,

A MASSIMO GIRIODI, no estudo que fêz de tais entes, não escapou
o aspecto da sua organização e funcionamento, como decisivos na caracte
rização da sua personalidade jurídica, Assegurou o afamado publicista:
"Dovunque vi sono miserie da soccorrere, infermi poveri da curare, fan
ciulli abbandonati da educare od un altro qualunque interesse collettivo da
promuovere o favorire, lã puo sorgere coll'approvazione dei Governo un
ente morale, il quale si proponga con determinati mezzi e con una data
organizzazione di raggiungere quello scopo di vantaggio generale". (46)
Referia-se, precisamente, às instituições de previdência social, que visavam a
socorrer os miseráveis, curar os enfermos, educar os menores abandona·
dos e promover, ou favorecer, outro qualquer interêsse coletivo, Oriundos
de ato governamental, êsses "entes morais" propunham-se, com determi
nados meios e com uma dada organização, preencher aquêles fins de van
tagem geral. A organização e a função da entidade, evidentemente, é que
lhe asseguravam o cumprimento do fim, caracterizando-lhe, com iss'o, a
personalidade pública, que emanava do poder estatal.

Sustentam, ainda, os mesmos princípios, entre outros, FORTI (47) e
GIAQUINTO, (48) estendendo·se em considerações doutrinárias, que não
mudam o aspecto da questão,

(44) 8ANTI ROMANO, "La teoria dei dirlttl Pllbbllcl 6ubblettlvl". 111 "Pr1Jno Trattato Completo
di Dlrltto Amtnlnlstratlvo Italiano", de V. E. ORLANDO, Mllano, 1900, valo I, p. 146.

(45) OTI'O MAYEIt, "Le drolt adm1nlstratlt allemand", cit., p. 262.
(46} L. MASSIMO OIRIODI, "I pubbllc1 ulllel e 1& gel'lU"chJa amm1n.lstrattva", fn "Primo

Trattat() Completo d1 Dlrltto AmtnlnlBtratlvo Italiano", de V. E. ORLANDO, clt., voL I,
p.248.

(47) FORTI, "AmtnlnlBtrazlone DubbllCl\. e attlvltã economlca. Prtvata"; apud CRISAFULLI
BUSCEMI, ob. clt., p. 458, nota 1456.

(48) OIAQmNTO, "La responsabllltá degll entl pubbl1cl"; apud CRI6A1"ULLI-BUSCEMI, oh.
clt., p. 458, nota 1461.
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Do ligeiro estudo que acabamos de fazer pode-se concluir que a "teoria
da organização e função" não constitui, propriamente, uma doutrina autô
noma, visto como é mera especialização da "teoria da origem", tanto quanto
a "teoria da obrigação do fim" o é da "teoria do fim". Na substância, a
"teoria da organização e função", como a "teoria da obrigação do fim",
não passa de uma subteoria. Os seus princípios fundamentais, como vimos,
no fundo, são os mesmos daquelas. Apenas os processos de análise e in
terpretação diferem. Nada impede, contudo, que, para fins doutrinários,
de investigação científica, se estudem separadamente as quatro teorias, tal
como o fizemos, pois disso só poderão advir reais vantagens para o maior
desenvolvimento do estudo sistemático da natureza jurídica dos entes de
previdência, o qual, pela primeira vez, se ensaia no Brasll.

CAPíTULO VII

A TEORIA DO PODER DE IMPÉRIO

:f: próprio do Estado impor a sua vontade, expressão das necessidades
e interêsses gerais, a seus súditos, colimando o bem-estar social. Essa fa
culdade extraordinária é o que se denomina imperium. Manifestação da
soberania, exercita-a o Estado em nome e a bem do povo. O substrato
dêsse poder excepcional é a fôrça posta a serviço do direito. Ao lado dêle
e como emanação sua desenvolve-se a administratio, poder que organiza,
conserva e melhora os serviços públicos.

Autores há que vêem no exercício dêsses dois podêres, embora com
intensidade e em âmbito menores, o característico, por excelência, da pes
soa pública. Como os entes de previdência social, na realidade, impõem
a sua vontade aos segurados, em benefício da coletividade, e promovem a
organização, a mantença e o desenvolvimento dos seus serviços, afirmam
que a personalidade das autarquias previdenciais é de Direito Público in·
terno.

LE6N MICHOUD, estudando a natureza jurídica dos estabelecimentos
públicos, observava que "ils ont le droit de compléter par des rêglements
intérieurs l'organisation qui leur est donnée par la loi; le droit de comman
der à leurs agents; un certain pouvoir de discipline sur les personnes qui
usent de leurs services; le droit même d'organiser ces services qui sont,
comme ceux des autres personnes de cet ordre, des services publícs". (49)
Não há dúvida de que, em tais faculdades, se contêm os podêres de imo
perium e administratio, limitados a um certo setor do Estado, mas do
tados da mesma essência íntima - a fôrça servindo ao direito. Os regimen
tos internos que as autarquias de previdência elaboram, como as instruções
de serviço, atestam o exercício da administratio. O poder punitivo, exer
citado contra as emprêsas faltosas, que pretendem fraudar as leis previ
denciais, como a autoridade hierárquica, exercida sôbre os servidores, de
monstram a realidade do imperium.

(411) LEóN MICHOUD, "lA théorie de la. persone.lité morale", Paris, 1900, ,01. lI, p. BI, n. 213.
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Gumo ZANOBlNI considera a "função normativa" um dos fatôres
essenciais da personalidade pública, manifestada, nas autarquias, através
da "faculdade regulamentar". "Tale particolare estensione, che l'autonomia
presenta, permette aI legislatore di reconoscere agli enti autonomi una fun·
zione normativa aI di la deUe inaterie, che possono formare oggetto deUa
facoltà regulamentare." (liO) Essa "função normativa", contida na "facul
dade regulamentar", tão comum nas autarquias de previdência, reveladora,
aliás, da sua autonomia administrativa, é um dos elementos do "poder de
império", que se integra com a função repressiva, igualmente, fnsita aos
entes autárquicos.

Assim, também, o entende FRANCESCO FERRARA, para quem "são
públicos os entes que tenham atribuições públicas e exteriorizem podires
de império, regulamentares, t ...ibutários, de administração e jurisdição, nos
casos sujeitos às suas finalidades". (51) Não se pode negar às autarquias o
exercício de tais podêres, ainda que restrito à esfera de ação previdencial.
Aliás, constitui uma das condições básicas da existência dessas entidades,
como serviço público. Despidas dêsses podêres, com muita dificuldade, lo
grariam sobreviver, diante da reação dos contribuintes obrigatórios, que
tudo fazem para se manterem alheados aos encargos da previdência social.

Sustentam, entre outros, a teoria do "poder de império" JELLINEK
(52) e COVIELLO. (53)

Apesar de ser o imperium um fator decisivo da personalidade pú
blica, não é, contudo, exclusivo, nem privativo. Outros, como a origem e
o fim estatais, revelam, também, o caráter público da pessoa jurídica.
Observava FRANCESCO D,ALESSIO: "La concessione deI potere d'imperio
non e caratteristica essenziale deUa persona giuridica pubblica. n diritto
d'imperio o all'esercizio dell'imperio puo constituire prova dei concorso d.
gli elementi necessarii perche una persona giuridica sia pubblica ed quindi
un segno esteriore deUa natura pubblica deUa persona, ma non la ragione
di essa". (54) Efetivamente, pode a pessoa não exercer o "poder de impé
rio". mas desempenhar um serviço público, estando, por isso, incluída entre
as autarquias, corno administração descentralizada do Estado. A reciproca,
porém, não é verdadeira: sendo o ente dotado do "poder de império", não
pode deixar de incluir-se entre as pessoas públicas, mesmo que não preste
serviço estatal imediato. A regra é o exercício dêsse poder pelos órgãos
administrativos do Estado. Mas, como tôda regra, comporta exceções. A
autarquia é uma delas.

GIOVANNI SALEMI entende, também, que o "poder de império" é
um dos elementos característicos da personalidade pública; mas não lhe
constitui a essência íntima. "Altri si referiscono aU'esistenza deUa potestà
d'imperio pressa le persone giuridiche pubbliche, deI tutto mancante presso

(50) GUlDO ZANOBINI, "Caratteri particolarl dell'autonomla". In "Studl di Olrltto Pubbllco
In Onore di Oreste Ranelleti", Padova, 1931, vol. I, p. 204.

(51) FRANCESCO FERRARA, "La Teoria delle pen;onne glurldiche", Nãpolls, 1915, p. 163.
(52) JELLINEK, "System der sublektlven offentllchen Rechts", Freburg, 1902. p. 250.
(53) COVIELLO, "Manuale di Olrltto Clvllc", MlIano, 1912, VOI. I, p. 189.
(54) FRANCESCO O'ALEBSI0, "La glurlsdlzlone escluslve degli organl della glutizla ammlnls

tratlva rlspetto agll attl di enti non esercltantl potere d'lmperio", Jn "Studl di Olritto
Pubbllco ln onere di areste Rlillellettl", Padova, 1931, vol. I, p. 192.
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quello private. Tale requisito, pero, sebbene notevole, e plU I'effeto della
pubblicità, anti che I'essenza vera della medesima." (55) O substrato da
pessoa pública está muito mais no animus, que lhe dá a razão de ser,
que no "poder de império", mero atributo. E o mais notável, não resta
dúvida; porém, não pode ser elevado à categoria de "elemento divino".
O "poder de império" é efeito da personalidade pública, porém jamais
causa. Tôda pessoa que exercita êsse poder é pública, seja estatal, para
estatal ou autárquica. Mas nem tôda pessoa pública exerce-o, É o que nota
RANELLETTI: "Onde e che, se e vero che quando I'ente e munito dei po
tere d'imperio, esso eente pubblico perchê solo all'ente pubblico tale potere
viene concesso, e anche vero che esso pua mancare senza che I'ente cessi
di esser tale". (56) Tal é a situação dos entes autárquicos de previdência,
para os autores que não lhes reconhecem "função normativa", manifestada
na faculdade de expedir regimentos, instruções, circulares etc., como para
os que, também, lhes negam "função repressiva", contida no seu poder
punitório.

Para nós, que reconhecemos atividades legiferante e repressiva, sensu
stricto, às autarquias previdenciais, o "poder de império", ínsito a tôdas
elas, é a mais expressiva manifestação da estatalldade de sua origem e fim.

CAPíTULO VIII

A TEORIA DA VIGILANCIA E TUTELA

Entes oriundos do Estado e realizando serviços públicos estatais, com
organização e fins de govêrno, porque de interêsse geral, é bem de ver
que sejam vigiados e tutelados pelo supremo poder político da sociedade. Se
o Estado tira de si certos encargos, para atribUÍ-los a entes que dêle ema
nam (as autarquias), ou dêle se aproximam (os paraestatais), a fim de que
os serviços públicos respectivos melhor se realizem, tem o direito, se não
o dever, de manter efetiva vigilância e integral tutela sôbre os seus pupilos.
É bem verdade que, como instituidor e responsável pela ordem jurídica e,
ainda mais, pela tranqüilidade e bem-estar do povo, de quem é solene dele
gação, o govêrno exerce, de um modo geral, vigilância e tutela sôbre tôdas
as pessoas, físicas e jurídicas, que vivem à sua sombra. Mas, em se tratando
de entes autárquicos e paraestatais, que exercitam funções públicas rele·
vantes, essas vigilância e tutela tomam o caráter de um verdadeiro contrôle
jurisdicional.

É o que ensina ORESTE RANELLETTI: "Puo, pai, una persona giuri
dica essere assogetta dallo Stato ad un controllo, vuoi solo di leggittimità
(vigilanza" vuai anche di merito (oportunità., convenienza eec., tutela), per
assicurare nell'un caso e nell'altro che essa raggiunga la sua finalità, attui
la sua destinazione O almeno, per i compiti facoltativi che essa abbia assunti,
agisca come e necessario per la atuazione dei medesimi". (57) São duas as
modalidades de contrôle exercido pelo Estado: o de legitimidade, que se

(55) GIOVANNI SALEMl, "Coroo di Diritto Amminlstrativo", Padova, 1939, p, 4l.
(56) ORESTE RANELLE'ITI. "Senten;,;a 29 magg10 1930 tlell'AppeUo di MllarlO"; in "Sino",,;

giurld.lca", 1930, fase. 489; apud CRISAFULLI-BUSCEMI, ob. cit., p. 461.
(57) ORE8TE RANELLI!ITTI, "L'organizzazione deU!'. pubblic~ !'.rnrninistràzione neUa stato

it/l.liano··, cit., p. 87.
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traduz na vigilância, e o de oportunidade e conveniência, na tutela. O pri
meiro é um contrôle, por assim dizer, policial, que examina a situa~ão de
legalidade do ente, ante os fins institucionais; o segundo é um contrôle,
propriamente, administrativo, que apura as deficiências orgânicas da insti
tuição, para supri-las na devida oportunidade, Basta referir, neste parti
cular, que o Estado se obriga, ex autoritate suam, a integrar, quando defi
ciente, a "quota de previdência", uma das parcelas da renda das CAP e IAP.

Foi por isso que CESARE VALENTI viu muita semelhança entre a
vigilância exercida pelas "comunas" (os municípios) sôbre os entes que elas
administram e a que o Estado exerce contra as autarquias. "La sorveglianza
adunque attribuita aI commune dalIa legge e dalle tavole di fondazione o
dagli statuti o regolamenti organici dei vari enti, riguardanti l'utile della
generalità degli abüanti, si trova dalla legge stessa troppo bene distinta
dall'amministrazione, perchê i mezzi con cui la sorveglianza si esercita (tra
cui la disamina dei conti) passano scambiarsi per atti di amministrazione
ch. riducono I'istituzion. eUa condiJ,ione di quella amministrata dai com·
mune." (~8) A vigilância que o Estado exerce sôbre as entidades de previ
dência social é tão ampla e profunda, sistemática e efetiva quanto a exer
citada contra as autarquias territoriais, as províncias e os municípios. Para
alguns autores essa vigilância tutelar ascende, nos países latinos. a uma
verdadeira intervenção estatal, que se realiza, lenta e progressivamente, em
benefício do ente autárquico, Entre nós, então, as medidas intervencionais
constituem preceitos de lei, sobretudo depois da outorga da Constituição
de 10 de novembro de 1937, que, segundo o entendimento de FRANCISCO
CAMPOS, criou, no Brasil, uma "democracia autoritária". (59)

~ de ERRICO PRESUTTI êste pensamento: "Nei paesi latini l'amminis
trazione dello Stato esercita non solo vigilanza e tutela su tali enti che, come
si e detto, vengano elevati alIa dignità di pubbliche amminístrazione, ma
interviene anche per stenderne, modificarne e coordinarne I'azion.". (60)
Essa intervenção, aliás, é a modalidade mais complexa da vigilância e tute
la, que reflete a estrutura político-administrativa do Estado em que se
manifesta. Num regime liberal clássico, individualista, é óbvio que não
vingará; mas, num social-democrata e autoritário, socialista-estatal, eviden
temente tornará grandes proporções. O século XX. já observamos, parece
fadado a passar a História como o do intervencionismo do Estado. As autal'
quias de previdência, entre nós, pelo menos, não desmentem o prognóstico.

O contrôle, caracterizado pela vigilância e 'a tutela, é, em verdade, um
elemento para definir a personalidade do ente que o sofre, porém não se
apresenta com exclusividade e privativismo. FRANCESCO D'ALESSIO ob
servou, com tôda razão: "Non consta che esistanoenti pubblici non sotto
posti almeno alia vigilanza dello Stato, eppero una tale condizione sarebbe
puramente pleonastica. Ma sarebbe ugualmente erroneo sostenere ch. I'ele
mento dei controllo valga ad individuare il carattere pubblic:o degli anti".

(58) cEBARE VALENTI. "La respon5llbllltá degll ammlnlstratorl e degll Implegatl degl1 entl
autarchichi territorial! e <ielle opere pubbl1che di benetlcenza ed asslstezA", Roma, 1927. p.
635.

(59) FRANCISCO CAMPOS. "O Estado N"clonal", Rio, 1940, p. 221.
(60) ERRlCO PRESUTTI. "IsUtuz1otU d1 D1rltto Amm1nlatr&t1vo Ita.Uano". Roma, 1920, voL lI,

p, 192,
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(Gl) O mesmo autor, noutro passo, é mais incisivo, sustentando o seu ponto
de vista: "Come non vi sono enti pubblici che non sieno assoggettati almeno
alla vigilanza dello Stato, cosi I'elemento deI controllo non caratterizza e
non differenzia le persone giuridiche pubbliche dalle private. 11 control1o
puo trovarsi stabilito ed esercitato dallo Stato anche su persone guiridiche
private". (G2) Nada escapa, na vida social, à vigilância tutelar do poder pú
blico, cujo fim é, precisamente, zelar pelos altos interêsses do povo, segundo
os postulados do Direito. Os súditos de um Estado não passam de pupilos,
que se instruem e educam, abraçam profissões e prosperam, sob o jugo
protetor do imperium. Assim também as pessoas jurídicas privadas, que
tudo devem à supervisão tutelar do poder público, que lhes assegura os
direitos, protege os interêsses e propicia a prosperidade.

Daí haver UMBERTO BORSI, estudando a natureza juridica dos con
sórcios profissionais e econômicos, referido que "onde e possibile rilevare
l'esistenza di funzioni pubbliche veramente consorziali, il diritto e il dovere
dei cui esercizio sotto il controllo dello Stato appartengono all'ente con·
sorzio, ed e in conseguenza da ammetere la personalità pubblica deI me
desimo". (G3) Adotam, também, êsse critério, subordinando o caráter público
da pessoa jurídica à vigilância e tutela que o Estado exerce sôbre ela,
entre outros CAMMEO ({;.1) e FASSA, (,,,,)

A "teoria da vigilância e tutela", também denominada de "conírôle",
como se vê, não é, no fundo, senão modalidade das teorias da "origem" e
do "fim" do ente, tanto quanto o são as que examinamos nos capítulos
anteriores. Essas duas, ao contrário, apresentam-se autônomas e fundamen
tais e estão para as autarquias como o animus e o corpus para as
coisas. A "teoria da origem" explica o "elemento divino" dos entes de pre
vidência social, como a 'teoria do fim", o que "procura e deseja", o ele
mento humano. Bastariam, por si só, para esclarecer o estudioso, não fôsse
a curiosidade científica, que anima e orienta a investigação doutrinária, a
quem, aliás, tudo deve a ciência do Direito, impelindo o pesquisador a maio
res indagações.

CAPíTULO IX

AS AUTARQUIAS NA DOUTRINA E NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRAS

A socialização progressiva, democrática e parlamentar que o 1Q após
guerra (1918-1938) impôs ao mundo cristão somente repercutiu no Brasil
depois do Movimento de 1930, que encaminhou o País para novOs rumos
políticos, econômicos e sociais.

Essa socialização começou afetando determinados serviços públicos, até
então sob forma precária, como a Previdência Social, e outros, sem defi-

(61) FRANCESCO D'ALESSIO. "La giuTisdizione esclusiva def':lí organi deUs. ginstizis. ammihis
trativa rispetto agli atti di enti non eserdtanti potere d'lmperio". in "Stl1ti di Díritto
Pubblico in onore di Oreste Ranelletti", cit .• p, 204.

(62) Ibidem, lbi<1em.
(63) Ul\fBERTO BORSI. "La determlnazione degl1 entl autarcllichi territurlali nell'odienw

diritto italiano", in "Studi di Diritto Pubbllco in onOre di Oreste Ranelletti". cit., p. S6
(64) CAMMEO, "Giurisprudenzil. italiana", Torina, 1909, vaI. In, p. 448.
(65) FASSA, "Glurisprudenza italiana", Torlno, 1928, voL IX, p. 1169.
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mçao jurídica perfeitamente caracterizada, quais as Caixas Econômicas.
Criaram-se serviços específicos, entrementes, para disciplinar as atividades
profissionais, como a Ordem dos Advogados e o Conselho Federal de En
genharia e Arquitetura, e regular a produção e o consumo de certos pro
dutos, tais os Institutos do Açúcar e do Álcool, do Mate e do Pinho.

Saíram a campo. desde logo, os primeiros teóricos dos órgãos para
estatais, doutrinando à semelhança dos franceses e italianos, como HAU·
RIOU e JEZE, SANTI ROMANO e FERRARA. Entre êles encontramos TITO
PRATES DA FONSECA, Professor em Sáo Paulo, com O seu ensaio pioneiro
"Autarquias administrativas", publicado em 1935, no qual, após o exame
das teorias em voga, conclui que "as autarquias administrativas são pessoas
jurídicas de direito público; são descentralizações da administração geral"
(pág. 69), (1:1;) quando reinava, entre nós, a êsse tempo, viva controvérsia a
respeito. Basta lembrar que OUVEIRA VIANA, então Consultor Jurídico
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, entendia que as Caixas de
Aposentadoria e Pensões não passavam de "estabelecimentos de utilidade
pública" e, conseqüentemente, "pessoas de direito privado" (in "Boletim
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio", nQ 6, de fevereiro de
1935, págs. 119/136). (67) Todavia, foi vitoriosa a tese publicística de TITO
PRATES, para quem as Caixas de Aposentadoria e Pensões eram, igual
mente, estabelecimentos públicos, porque "descentralizações da administra
ção geral" e dotadas de "personalidade pública". A partir daí, não houve
mais dúvida séria, digna de registro, acêrca da natureza jurídica dessas
entidades e de outras, como o Instituto do Café, a Ordem dos Advogados e
as Caixas Econômicas, tôdas consideradas "serviços públicos autônomos"
com "personalidade pública".

Nos primeiros anos de 40, ERYMA CARNEIRO divulga os seus estudos
sôbre as "autarquias", fixando, com muita exatidão, o caráter público dessas
entidades, nos seguintes têrmos: "Tôda vez que uma entidade exercer fun
ções que só pelas pessoas de direito público podem ser exercidas, teremos
uma autarquia. Tílda vez que uma entidade exercer a administração de um
patrimônio pertencente ao Estado, ou desmembrado do patrimônio público,
para um fim espedal, teremos uma autarquia. Tôda vez que o Estado atri
buir personalidade própria a um serviço público, teremos uma autarquia"
(in "As autarquias e as sociedades de economia mista no Estado Nacional",
DIP, Rio, 1944, págs. 42/43). (68) Realmente, estão aí as características por
excelência das entidades autárquicas: a) o exercício de "funções públicas";
b) a administração de um "patrimônio estatal ou paraestatal". com fim es
pecial; c;) a atribuição pelo Estado de "personalidade própria" a um serviço
público. Por "funções públicas", devemos entender aquelas que dizem
respeito aos "serviços públicos", que são aquêles peculiares ao Estado ou
por êle delegados, como a previdência e assistência, a atividade econômica
ou creditícia, o contrôle do exercício das profissões e as atividades indus
triais ou culturais, em face da crescente intervenção estatal nesses dominios.

(66) TITO PRATES DA FONSECA, "Autarquias adroínlstratlvas", Saraiva & ela., S. Paulo, 1935.
p. 69.

(67) OLIVEIRA VIANA, "Puecer", in Boletim do MTIC, n.O 6, fevereiro de 1935, p. 119-13ll.
(68) ERYMÁ CARNEIRO. "As l'utarqU1as e aB sociedades de economll' mista no BlItado NI'c1onal",

DIP, Rio, 1944, p. 42-43.
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Por "patrimônio estatal ou paraestatal", compreendemos o patrimônio {uni·
versitas bonorum} do Estado ou de entidades por êle mantidas, quais
as antigas autarquias industriais (Lóide Brasileiro, Estrada de Ferro Central
do Brasil, Administração do Pórto etc.). Por "personalidade própria", julga
mos a capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações, como verda
deira pessoa jurídica.

Pronunciamentos de OSCAR SARAIVA e G. A. FARIA. BATISTA vie
ram reforçar a posição publicística, que nós perfilhamos desde 1943, ao
escrever o ensaio "A natureza jurídica dos Institutos de Previdência", que
obteve do Instituto de Direito Social de São Paulo o "Prêmio Tito Prates
da Fonseca", conferido em dezembro de 1944 (veja "Arquivos do Instituto
de Direito Social", Vo1. 5, ni? 2}. Enumeramos como "elementos essenciais"
das "instituições autárquicas de previdência" os seguintes: a) serviço esta
tal; b) serviço descentralizado: c) personalidade pública; d} outorga, expressa
ou tácita, da personalidade. e:~) Serviço estatal e descentralizado era o mes
mo "serviço público" de que falava ERYMA CARNEIRO, e personalidade
pública, com outorga expressa ou tácita, a "personalidade própria", atri
buída pelo Estado, por êle referida, tanto quanto lembravam as "pessoas
jurídicas de direito público" e as "descentralizações da administração geral",
na linguagem de TITO PRATES. Perfeita uniformidade conceitual, reve·
lando o vigor da doutrina publicística, já então plenamente vitoriosa.

Rememoremos A. NOGUEIRA DE SA, em seu ensaio "Do contrêle
administrativo sôbre as autarquias", publicado em 1952, reafirmando que
"a entidade autárquica é titular de uma função pública, exerce podêres de
administração não somente em nome e interêsse próprio, mas também no
do Estado, interêsse raramente patrimonial e nunca, em linha direta, de
especulação" (pág. 46), ('0) e, mais adiante, que "a autarquia é um serviço
público personalizado, e personalizado, precisamente, para que assim se
possa (razão de ordem técnica) mais eficientemente promover a consecução
do bem coletivo" (pág. 55). ('1) No mesmo sentido, A. B. COTRIM NETO,
em seu recente "Direito Administrativo da Autarquia", divulgado em 1966,
no qual o autor, demonstrando acentuada influência das doutrinas alemã
e italiana, assevera que "a autarquia é uma forma específica de capacidade
de direito público, capacidade de reger os seus próprios interêsses, os quais
corresponderão à prestação de um serviço público" (pág. 219, n9 12). (7:!)
É óbvio que a "capacidade de direito público" pressupõe personalidade pú
blica, e a "regência de seus próprios interêsses", autonomia administrativa
e financeira, que, juntamente com a "prestação de um serviço público",
integra as características fundamentais das entidades autárquicas.

Sendo desnecessário invocar as lições dos cultores atuais do nosso di
reito administrativo - como THEMíSTOCLES CAVALCANTI, SEABRA
FAGUNDES, HELY LOPES MEIRELLES, CAIO TACITO e CRETELLA JU-

(69) PAULINO JACQUES. "A natureza Jurídica dos Institutos de Previdência", IDS. S. Paulo.
1945, p. 145.

(70) A. NOGUEIRA DE SA, "Do contrôle administrativo Eôbre as autarqllle.s", EEJ, S. Paulo, 19,2,
p.46.

(71) Ibidem, p. 55.
(721 A. B. COTRI:\1 NETO, "Direito Administrativo da Autarquia", Freitas Bastos. Rio. 1966.

p. 219, n.O 12.
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NIOR -, por estarem todos de acôrdo neste particular da personalidade
pública das autarquias e do serviço público que elas realizam, passemos ao
exame perfuntório da legislação brasileira atinente ao assunto.

O primeiro ato normativo que procurou conceituar a autarquia foi o
Decreto-Lei nl? 6.016, de 22 de novembro de 1943, que dispunha sôbre "imu
nidade tributária", e cujo art. 2l? prescrevia: "Considera-se autarquia, para
efeito dêste Decreto-Lei, o serviço estatal descentralizado, com personalida
de de direito público, explícita ou implicitamente reconhecida por lei". Era
a consagração da doutrina de TITO PRATES e ERYMÁ CARNEIRO, com
a inclusão no conceito legal de "autarquia" dos elementos fundamentais
dessa entidade - serviço público, descentralização institucional e persona
lidade jurídica pública.

Tempo depois, a Lei nl? 830, de 23 de setembro de 1949, que reorga
nizou o Tribunal de Contas da União, tomou a conceituar a "autarquia",
aliás introduzindo dois elementos novos, o "orçamento próprio" e os "tri
butos", como se infere do prescrito no seu art. 139, que assim rezava: "Con
sideram-se entidades autárquicas: a) o serviço estável descentralizado, com
personalidade jurídica, custeado mediante orçamento próprio, independen
te do orçamento geral; b} as demais pessoas jurídicas, especialmente insti·
tuídas por lei, para execução de serviços de interêsse público ou social,
custeados por tributos de qualquer natureza ou por outros recursos oriundos
do Tesouro". As instituições de previdência e assistência social, como os
antigos Institutos de Aposentadoria e Pensões, o Serviço de Alimentação
da Previdência Sodal e a Legião Brasileira de Assistência, formavam a sua
receita com contribuições também do Estado (Lei nl? 159, de 30-12-1935,
art. 49; Decreto-Lei nl! 4.830, de 15-10-1942, art. 2l!, alínea c, etc.), e, por
essa razão, consideravam-se "entidades autárquicas" - o que permanece,
apesar das modificações introduzidas nessas instituições.

Por fim ,o Decreto-Lei nQ 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe
sôbre a organização da administração federal e estabelece diretrizes para
a reforma administrativa, refundiu o conceito de "autarquia", reunindo
todos os elementos anteriormente fixados, e com o que parece haver con
ceituado de forma cabal êsse serviço público descentralizado. O art. 59,
item I, do referido Decreto-Lei nQ 200 considera "autarquia o serviço autô
nomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita pró
prios, para exercer atividades típicas da administração pública, que requei
ram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira
descentralizada". Realmente, figuram aí os elementos constitutivos da
"autarquia", a saber: a) serviço autônomo; b) criado por lei; c:) com perso
nalidade jurídica; d) patrimônio e receita próprios; e) para executar ativi·
dades típicas da administração pública; f) gestão administrativa e financeira
descentralizada. Certo, o serviço autônomo pressupõe patrimônio e receita
próprios, tanto quanto gestão administrativa e financeira descentralizada;
da mesma forma que o serviço autônomo (público) há de ser criado por lei
e dotado de personalidade jurídica (pública), cabendo-lhe executar ativi·
dades típicas da administração pública, pois, do contrário, perderia o cará
ter paraestatal, que lhe é peculiar.



OUTUBRO A DEZEMBRO - 1970 29

Essa conceituação enquadra-se perfeitamente na eidética desenvolvida
na I Parte dêste ensaio, razão por que apresenta embasamento sólido, que
a faz respeitável. Segundo a "teoria da origem da instituição" (veja o Capí
tulo III) - as entidades públicas, como as autarquias, hão de ser criações do
Estado, que o faz através de lei; a "teoria do fim da instituição" (veja o
Capo IV) - terão fim público, que se revela no serviço a prestar, que inte
ressa à coletividade; a "teoria da obrigatoriedade do fim da instituição"
(veja o Capo V) - estarão adstritas a realizar os seus propósitos de serviço
público, sob pena de falharem à sua finalidade; a "teoria da organização e
função da instituição" (veja o Capo VI) - serão organizadas pelo Estado,
ou sua delegação, que tornará efetiva a sua função pública; a "teoria do
poder de império" (veja o Capo VII) - ficarão dotadas com o poder nor
mativo mitigado (poder regimental) e poder disciplinar (repressivo de infra
ções); e a "teoria da vigilância e da tutela" (ve.ia o Capo VIII) - vincular-se-ão
ao Estado por meio da supervisão por êle exercida, sob a forma de vigilância
(verificação da legitimidade) e de tutela (oportunidade e conveniência).

Criação, organização e função do Estado, com fins públicos obrigató
rios, dotadas com o poder de império, sob a vigilância e a tutela estatais
- como acontece, em geral, com as nossas autarquias, enquanto tais, sejam
de previdência e assistência (INPS e IPASE), ou de crédito (as antigas Cai
xas Econômicas e Bancos do Estado), sejam profissionais (OAB e CFEA),
ou culturais (as antigas Universidades) - não há como deixar de reconhecer
e proclamar a legitimidade eidética e pragmática de sua conceituação, inde
pendentemente de maiores indagações normativas, incompatíveis com o
presente ensaio, que é precipuamente doutrinário.

Não obstante, em face do desvirtuamento da boa doutrina por pressão
pragmática, não espanta que, amanhã, sejam também as autarquias consi
deradas pessoas jurídicas de direito privado, como aconteceu com as em
prêsas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas,
de que cuidamos nos capítulos seguintes.

CAPíTULO X

AS EMPRIl:SAS PÚBLICAS NA DOUTRINA E NA
LEGISLAÇÃO BRASILEIRAS

Com origem semelhante à das autarquias - processo de socialização
progressiva, democrática e parlamentar, que se propagou no mundo cristão
após a primeira Guerra Mundial (1914/1918) e repercutiu no Brasil com o
Movimento de 1930 -, as emprêsas públicas visam a fins análogos. Ativi
dades tradicionalmente privadas, como a siderurgia, o petróleo e a eletrici
dade, passam para o domínio do Estado, que pretende melhor organizá-las
e explorá-las para o bem da coletividade.

Fazendo o histórico dessas emprêsas, CAIO TACITO observa que in
gressaram "na vida econômica do País com o Instituto de Resseguros do
Brasil, em 1939, a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, e a Companhia
Vale do Rio Doce, em 1942. A essas se seguiram a Companhia Nacional de
Alcalis, em 1943, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, em 1945, e
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a Fábrica Nacional de Motores, em 1946", (73) e que, mais tarde, "o Par·
lamento aprova diversas leis instituindo novas emprêsas públicas, no plano
federal ... destacam-se, pela sua importância na economia do País, a Pe
tróleo Brasileiro S.A., conhecida pela sigla PETROBRAS (1953), emprêsa
estatal de monopólio da exploração do petróleo e derivados, a Rêde Ferro
viária Federal S. A. (1957), que reúne tôdas as ferrovias da União, e a
ELETROBRAS - Centrais Elétricas Brasileiras - (1961), emprêsa holding
do sistema federal de eletricidade". (H) Nota, ainda, o mesmo autor, que
"o trabalho de construção da nova capital do Brasil foi confiado a uma
emprêsa pública, especialmente criada para êsse fim, sob a forma de socie·
dade anônima, cujo capital foi totalmente subscrito pela União: a Compa·
nhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil- NOVACAP - (1956). (15) Sa
lienta, ainda, o mesmo autor que "sua instituição depende de prévia auto
rização legislativa, porque envolve a aplicação de recursos públicos e sig
nifica a execução de uma determinada incumbência do Estado, .. adquirem
personalidade jurídica na conformidade da lei mercantil. . . possuem patri.
mônio próprio e dêle podem dispor livremente, como qualquer sociedade
mercantil". ('6) Sendo a sua origem e fins estatais, porque criadas pelo
Estado para prestarem serviço público lato sensu, possuem patrimônio pró
prio e dêle podem dispor livremente, mas, não escapando à vigilância e à
tutela do Estado, a sua personalidade, s6 por ficção, há de ser privada.
Demais, "motivos pragmáticos" - acentua CAIO TÁCITO - levaram o
legislador a preferir "a flexibilidade da sociedade comercial", que permite
"melhor execução da tarefa administrativa" por parte da emprêsa
pública, (77)

ARNOLDO WALD enumera as seguintes características das emprêsas
públicas: "a) possuem a qualidade de comerciante; b) são sujeitas à fisca
lização do Tribunal de Contas; c) têm patrimônio autônomo; d) os litígios
em que são partes pertencem à competência da jurisdição ordinária; .) os
contratos firmados por estas emprêsas são submetidos ao direito privado;
f) adotam a forma das sociedades comerciais comuns; g) a propriedade, dire
ção e administração das emprêsas públicas são exclusivamente governamen
tais; h} têm personalidade jurídica de direito privado; i) as suas relações
com o pessoal se regem não pelas normas de direito administrativo, mas
pelo direito trabalhista". ('8) Não nos parece que WALD tenha sido feliz
nessa enumeração, porque inclui três características - qualidade de co
merciante, contratos submetidos ao direito privado e adoção da forma das
sociedades comerciais comuns - que nem tôdas as emprêsas públicas apre·
sentam de modo iniludível. A chamada "sociedade pública de um só mem
bro", que BILAC PINTO foi encontrar no direito alemão, (79) mas que cons-

(73) CAIO TACITO, "As emprêsa6 públicas no BrasU", in "Revista de Direito Administrativo",
vol. 84, abril-Junho de 1966, p, 432/s,

(74) Ibidem.
(75) Ib.
(76) Ib.
(77) CAIO TAClTO,' "Sociedades comerciais e fundações do Estado", in "Revista Forense", vol. 205,

1964, p. 417.
(7B) ARNOLDO WALD, "As sociedades de economia mista e as emprêsas publlcaa no direito

comp..rado", In Revista Forense, vol. 152, 1954, p, 510/s.
(79) BILAC PINTO, "O decllnlo dll.8 socled..des de economia mista e advento das modernas em

prêsas publicas", in "Revista de Direito AdminiStrativo", n,o 32, 1953, p. 14.
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titui, na realidade, contradictio in terminis, visto como a sociedade pressupõe
mais de um membro, a fim de que seja possível associação, semelha a
nossa atual "emprêsa pública", quando o Estado é o único acionista e de
cujo serviço fica "excluída a finalidade lucrativa", qual observa ALMEIDA
PAIVA. (80) A recente Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT),
em que se transformou o antigo Departamento dos Correios e Telégrafos,
órgão do Ministério das Comunicações (Decreto-Lei nO 5{)~, de 20-3-1969), é
um exemplo de "emprêsa pública" que não possui a qualidade de comercian
te, nem os seus contratos estão submetidos ao direito privado. nem adota a
forma das sociedades comerciais comuns. Em situação semelhante encon·
tra-se o SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), criado pela
Lei n.o 4,516, de 1.0 de dezembro de 1964, também "emprêsa pública",
porém "não reveste, como a ECT, qualquer das formas do direito comercial",
na observação exata de HOMERO SENNA e CLOVIS ZOBARAN MON
TEIRO. (81)

Isso revela o excessivo pragmatismo que inspirou o nosso legislador
ao constituir essas novas entidades paraestatais como as emprésas públicas,
quer com um só acionista (o Estado), quer com mais de um (as autarquias),
cuja estrutura e funcionamento nem sempre se harmonizam com os prin
cípios doutrinários, que devem informar tôdas as criações no Estado de
direito. Aliás, o insuspeito FRANCISCO CAMPOS, falando das sociedades
de economia mista, já notara que "os homens de govérno pretendem dis·
tinguir entre os ônus e as vantagens, aceitando estas e repudiando aquêles",
do que decorre "um critério seletivo de caráter absolutamente arbitrário",
('2) e a tal ponto que levou LEOPOLDO BRAGA a sustentar que, "para
saber se, em determinada entidade, há pessoa pública ou pessoa privada, é
nada mais nada menos do que considerar a vontade do Estado (sic) contem
porânea do ato criador da mesma entidade". (8:1) Acontece que num regime
de legalidade, qual aquêle em que vive o Estado de direito, êste atua na
conformidade dos princípios jurídicos, que lhe informam a atividade legíti
ma - não sendo possível admitir que a sua vontade se exerça de modo
"absolutamente arbitrário", para estabelecer que o público é privado, e
o privado, público, contra a razão e a realidade. Por isso, pareceu a CO
TRIM NETO que "existe quase universal entendimento de que sob ° título
emprêsa pública, se podem agasalhar quaisquer modalidades empresariais
de que o Estado participe em conjunto com outras entidades públicas ou
privadas" ('4) como se a eidética, que anima e legitima as instituições ju
rídicas, pudesse ser substituída pela pragmática, que apenas lhes assegura
orgânica e funcionalidade.

(80) ALFREDO DE ALMEIDA PAIVA, "As sociedades de economia tnlõCa c as emprêsas públicas
como instrumentos julidlcos a serviço do Estado", in Re~'ista Forcns~. vaI. 192, 1960, p. 33/s.

(81) HOMERO SENNA e CLÓVIS ZOBARAN MONTEIRO, "Funelações do Direito e na Adminis
tração", FaV, Rio, 1970, p. 48.

(82) FRANCISCO CAMPOS, "Sociedade de economia mista", in "Revista de Direito Administra
tivo", voI. 72, 1963, p. 38B.

(83) LEOPOLDO BRAGA, "Sociedades de economia mista. Natureza, pe"ullalidadc jurídica e re
gime tributário", in "Revista de Direito da Procuradoria-Geral du E"taelu ela Guanabara",
vaI. 12, 1964, p. 200.

(84) A. B. COTRIM NETO, ob. cit., 100.
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BUDA DE ANDRADE, em breve ensaio que escreveu em 1969, salien
tou, acertadamente, que "a emprêsa pública é a organização pertencente ao
Estado, que, com certa autarquia (autonomia) financeira, tem por objeto a
produção de bens econômicos, coisas ou serviços"; (8ã) mas deixou de ca
racterizar a natureza da personalidade da emprêsa, que, sendo pública, só
pode ser dotada de personalidade pública, obviamente, E notou, com proce
dência, que "o pior é que as leis, neste particular, são feitas sem qualquer
plano ou orientação, de modo a formar uma barafunda tão inextrincável,
que difícil é saber quando o govêrno quer regular o meio econômico ou o
meio financeiro" (81~) - confusão essa que também ocorre no âmbito
jurídico.

O conceito legal de "emprêsa pública" vamos encontrá-lo no Decreto
Lei nl} 200, de 25 de feveeriro de 1967, a que já nos referimos no Capo [X.
e cujo art. 5.0 , item lI, considerava "a entidade dotada de personalidade
jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da
União ou de suas entidades de administração indireta, criada por lei para
desempenhar atividade de natureza empresarial que o Govêrno seja levado
a exercer, por motivos de conveniência ou contingência administrativa, po
dendo tal entidade revestir-se de qualquer das formas admitidas em di
reito", Eram, assim, os seguintes os requisitos legais da "emprêsa pública":
a) personalidade jurídica de direito privado; b) patrimônio próprio; c) capital
exclusivo da União ou de suas entidades de administração indireta; d) cria
das por lei; e) desempenho de atividade de natureza empresarial, ditada
por motivo de conveniência ou contingência administrativa; f) forma admi
tida em direito. A verdade é que o fato de deverem as "emprêsas públicas"
ser criadas por lei, com capital exclusivo da União ou de suas entidades de
administração indireta, e ficarem adstritas à "supervisão ministerial" ampla
e profunda, que vai desde a "indicação ou nomeação pelo Ministro de Es
tado dos dirig-entes da entidade" até a "intervenção por motivo de inte
rêsse público" (art. 26, parágrafo único, alíneas a usque i, do Decreto-Lei
n9 200 cit.) - só por ficção, ou por excessivo pragmatismo, será privada
a sua personalidade jurídica. Realmente, a origem e o patrimônio estatais,
bem assim a vig-ilância e a quase tutela que o Estado exerce sôbre essas
emprêsas, levam a dotá-las de personalidade pública, segundo as doutrinas
examinadas nos Caps. III (a "origem da instituição") e VIII (a "vigilância e
a tutela"). O pragmatismo na administração pública, fruto de exagerado
tecnologismo, está afastando os serviços públicos, cada vez mais, de sua
verdadeira fonte de legitimidade, que é a eidética jurídica.

O Decreto-Lei n.O 900, de 29 de setembro de 1969, que alterou disposi
ções do Decreto-Lei n.O 200 cit., manteve a orientação pragmática acima
mencionada, ao dar nova redação ao art, 5.0 , item 11, nestes têrmos: "Em
prêsa pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito pri
vado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criada por lei
para a exploração de atividade econômica, que o Govêrno seja levado a
exercer por fôrça de contingência ou de conveniência administrativa, po-

(85) SUDA DE ANDRADE, "Teoria da emprêsa pública", Konfino, Rio, 19110, p. 58.
(86) Ib., p. 69.



OUTUBRO A DEZEMBRO - 1970 33

dendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito". As altera
ções feitas, embora não tenham modificado a orientação pragmática, vieram
reforçar a nossa tese da personalidade pública dessas entidades, porque o
seu capital é "exclusivo da União", e jamais "de suas entidades de adminis
tração indireta", como admitia o Decreto-Lei n.O 200 cit., e a exploração, de
"atividade econômica", tão-somente, e nunca de "natureza empresarial",
antes facultada.

Foi a Constituição de 1967 que acentuou a privatização das "emprêsas
públicas", quando prescreveu que elas "se regeriam pelas normas aplicáveis
às emprêsas privadas, inclusive quanto ao direito do trabalho e das obriga
ções" (art. 163, § 2Q), e, ainda, "a emprêsa pública que explorar atividade
não monopolizada pelo Estado ficará sujeita ao mesmo regime tributário
aplicável às emprêsas privadas" (§ 3.°). A Constituição de 1969 reproduziu
as duas normas, verbo ad verbum (art. 170, §~ 2.° e 3.°) - revelando a
tendência privatizadora, o que vale dizer, individual ista, da sua concepção
econômica do convívio social, como reação à inclinação publicística, O que
importa dizer, socializante, que data das Constituições de 1934, 1937 e 1946,
frutos do Movimento de 1930.

Contudo, o legislador ordinário tem hesitado quando cuida da perso
nalidade jurídica da "emprêsa pública"; ora, declara-a pública, como no
caso da EMBRATUR (Emprêsa Brasileira de Turismo); ora privada, no da
CEF (Caixa Econômica Federal); ora silencia, no da NOVACAP (Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil), entre outras hipóteses. Assim, o
Decreto-Lei n.o 55, de 18 de novembro de 1966, que criou a Emprêsa Bra
sileira de Turismo (EMBRATUR), "vinculada ao Ministério da Indústria e
do Comércio, com natureza de emprêsa pública e a finalidade de incre
mentar o desenvolvimento da indústria de turismo e executar no âmbito
nacional as diretrizes que lhe forem traçadas pelo Govêrno" (art. 11), foi
claro e categórico, ao declarar que "a EMBRATUR terá personalidade ju
rídica de direito público, patrimônio próprio e autonomia administrativa e
financeira" (§ 1.0 do art. 11) - com o que seguiu a boa doutrina. Precisa
mente o contrário sucedeu com o Decreto n9 66.303, de 6 de março de
1970, que constituiu a emprêsa pública Caixa Econômica Federal (CEF),
cujo Estatuto foi expedido pelo Ministro da Fazenda e aprovado por de
creto do Presidente da República (art. 2.°), e os membros da Diretoria e
do Conselho Fiscal, nomeados por essa autoridade, com retribuição também
por ela fixada (arts. 3.° e 4,°) - o que nao impediu que, no Capo I do
mencionado Estatuto, fôsse declarado que "a CEF é dotada de personalidade
jurídica de direito privado" (n.o 1.2). E, ainda mais, que, "como institui
ção integrante do sistema financeiro nacional e órgão auxiliar de execução
da política de crédito do Govêrno Federal, a CEF estará sujeita às normas
gerais, às decisões e à disciplina normativa estabelecida pelo Conselho Mo
netário Nacional e à fiscalização do Banco Central do Brasil" (n.o 1.3), e
que "o capital inicial da CEF, de NCr$ 353.000.000,00 (trezentos e cin
qüenta e três milhões de cruzeiros novos), pertence integralmente à União,
conforme despacho exarado pelo Ministro da Fazenda no Processo n.o
124.498/69" (n.o 3.1). Sendo tudo estatal nessa entidade - origem, fim,
organização e função, inclusive a vigilância e a tutela, com capital perten-
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cente à União -, já agora, não por simples ficção ou excessivo pragmatis..
mo, pode ser considerada "pessoa privada", porém, por gritante aberratio
juris, se não verdadeira heresia jurídica. Tal não aconteceu, entretanto,
com a Lei n.o 2.874, de 19 de setembro de 1956, que constituiu a Com
panhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), deixando, pru
dentemente, de referir a natureza da personalidade jurídica da emprêsa,
se privada ou pública. No entanto, constituída pelo Poder Executivo (art.
2.0), com fim público (art. 3.°), administração e fiscalização estatais (art. 12),
capital estatal ou paraestatal (arts. 10 e 26) e com o excepcional "direito de
promover desapropriações" (art. 15), verdadeiro "poder de império" 
não pode deixar de ser "emprêsa pública" típica, dotada de personalidade
jurídica pública, a menos que a pragmática haja envolvido por completo
a eidética, desnaturando a juridicidade.

Outras "emprêsas públicas", como a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(ELETROBRAS) - Lei nQ 3. 890-A, de 25 de abril de 1961 - e a Companhia
de Navegação Lóide Brasileiro - Decreto-Lei n.o 67, de 21 de novembro
de 1966 -, encontram-se em igual situação, devendo ser dotadas de per
sonalidade jurídica de direito público, a fim de que ajustem a sua pragmá
tica estrutural à eidética informadora que as legitima juridicamente.

A situação da ELETROBRAS, outrossim, é sui generis. Tem ela cêrca
de 35 emprêsas "subsidiárias", verdadeiros satélites empresariais, que gi
ram em tôrno dela, mas cada qual com a sua personalidade jurídica e o
seu patrimônio. (87) A participação acionária da ELETROBRAS nas em
prêsas "subsidiárias" oscila entre 99% e 1%, aproximadamente, sendo
majoritária em perto de 16 emprêsas e minoritária em cêrca de 19. Na
CHESF (Companhia Hidroelétrica de São Francisco), por exemplo, a ELE
TROBRAS possui 99,45% das ações, ao passo que na CEMAR (Centrais
Elétricas do Maranhão), apenas 1,77%. (88) Tôdas as "subsidiárias", po
rém, "tratam-se de sociedades de economia mista" - qual observa CAR
VALHO BRITTO DAVIS -, (89) embora integrem a holding ELETROBRAS.
l!: um bifrontismo singular, porque, enquanto esta, a emprêsa mestra, apre
senta personalidade pública - como acima demonstramos -, os seus satéli
tes podem oferecer personalidade pública ou privada, conforme o grau de
interêsse e da vontade estatais nelas existentes.

l!: de notar, por fim, que a Constituição de 1967, ao restabelecer a
justiça federal de l.a instância, seguindo a orientação do Ato Institucional
n.o 2, de 27 de outubro de 1965, atribuiu aos Juízes federais "processar e
julgar, em primeira instância, as causas em que a União, entidade autãr
quica ou emprêsa pública federal fôr interessada na condição de autora,
ré, assistente ou opoente" (art. 119, item I) - dispositivo êsse reproduzido
na Constituição de 1969, art. 125, item I -, o que revela o interêsse do
Estado na solução dos dissídios em que estejam envolvidas entidades por
êle criadas para realizar fins públicos. Aliás, a Constituição de 1969 deu
ênfase ao assunto, quando estatuiu que "os litígios decorrentes das rela-

(87) M. T. DE CARVALHO BRITTO DAVIS, "Tratado daa GOC1edades de economic. mlat.... Eon·
fino, RIo, 1969, vaI. lI, p. 865/8, n.o 351.4.

(88) M. T. DE CARVALHO BRlTI'O DAVI8, ob. e vaI. cita.• p. 869.
(89) Ib.• p. 867.
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ções de trabalho dos servidores com a União, inclusive as autarquias e as
emprêsas públicas federais, qualquer que seja o seu regime jurídico, pro
cessar-se-ão e julgar-se-ão perante os Juízes federais, devendo ser inter
posto recurso, se couber, para o Tribunal Federal de Recursos" (art. 110).
Se o legislador constituinte considerasse a emprêsa pública federal enti
dade privada, dotada de personalidade jurídica de direito privado, deixaria
ésses litígios com a Justiça do Trabalho, nos precisos térmos do art. 142 da
Constituição.

CAPITULO XI

AS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA NA DOUTRINA
E NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRAS

Conhecidas na Holanda desde o comêço do século XVII, de que é exem
plo a célebre Companhia das índias Orientais (1602), e no Brasil, a partir
do início do século XIX, com o Banco do Brasil (1808) - proliferaram, en
tre nós, depois de 1940, quando se criaram o Instituto de Resseguros do
Brasil, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce
e outras congêneres.

ERYMA CARNEIRO, na sua monografia precursora dêsses estudos em
nosso País, observava, na década de 1940, que "a sociedade de economia
mista pode ser assinalada como a forma pela qual o Estado participa finan
ceira ou administrativamente, ou de ambas as formas, em sociedades orga
nizadas como emprêsas privadas, quer por um imperativo social, quer em
virtude de conveniência dos serviços industriais da a:r:ienda pública. Ela
obedece, em suas linhas mestras, às normas que presidem a formação das
demais entidades mercantis, mas são sempre de origem estatal, decorrem
de um ato legislativo que as constitui, fixando-lhes preceitos especiais.
Assim sendo, ela se situa dentro das normas do direito privado, salvo na
quilo que deixa de ser atividade meramente administrativa e repercute no
interêsse nacional... Na sociedade de economia mista há, pois, uma estru
tura privada e uma superestrutura pública". (no) Estavam aí enumerados
os requisitos essenciais da sociedade de economia mista: a) origem estatal,
através de ato legislativo próprio; b) participação financeira ou administra
tiva do Estado na atividade econômica privada; c) realização de serviços
industriais da Fazenda Pública; d) forma estrutural das emprêsas mercantis
(privadas), mas com superestrutura pública. Faltou, apenas, definir a na
tureza da personalidade jurídica dessas entidades, se pública ou privada
o que não fêz, obviamente, por se tratar de emprêsas recentes, ainda não
convenientemente caracterizadas.

Não tardou a controvérsia acêrca da natureza jurídica das sociedades
de economia mista, bem como sôbre o seu declínio e a sua expansão.
BILAC PINTO, em conferência que pronunciou em 1952, sustentou "o de
clínio das sociedades de economia mista e o advento das modernas emprê
sas públicas". E isto porque "em uma emprésa de economia mista os fins

(90) ERYMA CARNEIRO, "As autarquias e as sociedades de economia mista no Estado Nacional"
cit., p. 97-~8.
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visados pelo Estado e pelos particulares são diametralmente opostos; êles
se excluem reciprocamente. O capitalista particular não tem em vista senão
seu interêsse pessoal; êle quer lucros elevados que lhe assegurarão bons
dividendos e procura fixar o preço de venda mais alto que a concorrência
permita, se ela existir. O Estado, ao contrário, intervém com a intenção
de salvaguardar o interêsse geral, seja o dos consumidores ou o dos uten
tes; êle se esforça, então, para manter o preço de venda em niveis baixos,
Nasce, assim, entre os dois grupos de associados um conflito irredutivel,
no qual um dêles será inevitàvelmente a vitima". (\11) O autor colocou a
questão nos devidos têrmos de polltica econômica - capitalismo individual
versus capitalismo estatal, expressão da famosa fórmula de HERBERT
SPENCER, "o individuo contra o Estado" -, politica essa que embasa a
formalística jurídica. Demaís, o crescimento cada vez maior da esfera de
ação do Estado, oriundo do processo democrâtico e cristão de .socialização
progressiva do Direito - que assinalamos em capítulos anteriores -, au
toriza, sem dúvida, a admitir a propagação da "emprêsa pública" em detri·
mento da "sociedade de economia mista", uma vez que aquela atende
melhor que esta aos superiores interêsses da coletividade. Quanto ao con
ceito de "socíedade de economia mista", BILAC PINTO observou que "as
características dominantes da sociedade de economia mista são as seguin
tes: a) é organizada sob a forma de sociedade comercial; b) rege-se, princi
palmente, pelo direito privado; c) o Poder Público e os particulares dela
participam como acionistas e como administradores", (92) E, no que diz res
peito à "emprêsa pública", .assim lhe resumiu as caracteristicas: "a) adota
a forma das emprêsas comerciais comuns (sociedade por ações, sociedade
de responsabilidade limitada), ou recebe do legislador estruturação especi
fica; b) a propriedade e a direção são exclusivamente governamentais; c)
tem personalidade jurídica de direito privado", (93) Conclui-se, daí, que
BILAC PINTO distingue a "sociedade de economia mista" da "emprêsa
pública" apenas em dois pontos: a) na sociedade, o Poder Público s6mente
participa como acionista e administrador, e na emprêsa, absorve tudo, pa
trimônio e direção; b) na sociedade, o regime estrutural é o do direito pri
vado (comercial), e na emprêsa, nem sempre isso ocorre, podendo ser o do
direito público (administrativo), Ambas as entidades, entretanto, são dota
das - segundo BILAC PINTO - de personalidade jurídica de direito pri
vado, o que, data venia, não nos parece certo.

Entrementes, PONTES DE MIRANDA admitia vários tipos de socieda·
de de economia mista, tendo em vista "o grau de participação estatal", (94)
e WALDEMAR FERREIRA asseverava que "nem tôdas as sociedades de
economia mista têm caráter público, obedecendo, principalmente, às nor
mas da sociedade anônima no verdadeiro sentido", (\15) o que revelava re
percussão da controvérsia reinante na Alemanha, com PASSOW, ZWAHLEN

(Dl) BILAC PINTO, "O dec][nlo das socledades de economia mlsta e o advento das modernas
emprê6&8 pübl1cas", In "Revista de Direito Adm1n1strativo", vol. 32, 1953, p. 5.

(92) Ib., p. 4.
(93) Ib., p. 14.
(94) PONTES DE MIRANDA, F. C., "Sociedade ele economia mista. AutarqUla. l"ãbrtca Nacional de

Motores. EmlssAo de debêntures". In "Revista de Dl.relto Admlnlstratlvo", vol. 29, 1952, p. 481.
(95) WALDEMAR FERREIRA, "A llOc1edade de econom1a mJata em seu aspecto contemporâneo",

Llmonad, S. Paulo, 1956. p. 101.
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e FORSTHOFF, (96) e na França, com VENTENAT, RACINE e RIVERO, (97)

acentuando, ainda mais, a discussão entre nós.

WALDEMAR FERREIRA chegou a dizer da sociedade de economia
mista que "ela; de pessoa de direito privado, só tem o gesto e o peito",
porque "no mais, e por tudo, ela tem o ânimo e a alma, se é que a tem,
de pessoa jurídica de direito público interno". (98) Aliás, êsse conceito
escuda-se nas teorias da origem e da função estatais, sem menosprezar as
da vigilância e da tutela - fatos que ocorrem na estrutura e no funciona
mento da sociedade de economia mista, dotada de ânimo e alma, que se
manifestam na sua personalidade e na vontade de realizar os fins associa
tivos. E FRANCISCO CAMPOS, que "o fato de o Estado participar do ca·
pital e da administração das sociedades mistas não altera a sua estrutura
juridica, nem as transpõe do plano da economia e do direito privado para
o plano da economia e do direito público". (99) A presença permanente
do Estado numa emprêsa, como participante do capital social e da sua ges
tão, não nos parece somenos, a ponto de sua personalidade pública, a mais
eminente no plano jurídico, poder ser obscurecida, se não ignorada, no
jôgo das atividades negociais. Ao contrário, o Estado, em nunJe dos inte
rêsses da coletividade que representa, ostenta a sua personalidade pública,
de tal modo que acaba não apenas obscurecendo, mas ignorando, mesmo,
a personalidade privada da emprêsa, que tutela interêsses particulares. É
oportuno lembrar o passo vigoroso de WALDEMAR FERREIRA: "Haverá
alguém no Brasil, de algum senso jurídico, que possa, em consciência, con·
siderar o Banco do Brasil S, A., com os podêres públicos de que se acha
investido, e que são, por um dêsses contra-sensos que aberram, maiores do
que os podêres, quer do Poder Executivo, quer do Poder Legislativo, seja
uma sociedade privada, apenas porque tem, como acionistas, meia dúzia
de pessoas naturais?" (100) Só um exacerbado pragmatismo, que está inva
dindo e dominando todos os setores governamentais e administrativos do
Pais, desde alguns anos, será capaz de continuar entendendo que o Banco
do Brasil, por ser sociedade de economia mista, é dotado de personalidade
jurídíca de direito privado. A verdade é que, na quase totalidade das so
ciedades de economia mista, o Estado participa com mais de 50% do capi
tal social, e em cêrca de 3/4 dessas emprêsas, com mais de 70% - o que
demonstra a preponderância nelas do interêsse público sôbre os interêsses
particulares e a conseqüente influência e dominação, mesmo, na gestão dos
negócios empresariais. (l01) Não obstante, a controvérsia prossegue entre
os nossos estudiosos, como TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, THE
M1STOCLES CAVALCANTI, RUBENS GOMES DE SOUZA, SÁ FILHO,
ALIOMAR BALEEIRO e SEABRA FAGUNDES, (102) sem que o legislador

(96) Veja de A. B. COTRIM NETO. ob clt., p. 62/8.
(97) Veja de THEOpmLO DE AZEREDO SANTOS, "As sociedades de economia mista no direito

brasileiro'·, Rio, 1964, p. 4B/s.
(911) WALDEMAR FERREIRA, "Tratado de Direikl Comercial", Saraiva, S. Paulo, 1961, vaI. 5.°,

p. 312.
(99) FRANCISCO CAMPOS, "Parecer", in "Revista de Direito Administrativo", vaI. 72, 1963, p. 386.

(100) WALDEMAR FERREIRA, "A sociedade de economia. mista em seu aspecto contemporâneo",
cit., p. 181.

(101) Veja o "Quadro demonstrativo da situação das várias sociedades de economia mista" ela
borado por THEOPHlLO DE AZEREDO SANTOS, in ob. clt., p. 30·A.

(102) Veja de A. B. COTRIM NETO, ob. clt., p. 61I/s.
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seja convenientemente esclarecido para editar normas informadas pela boa
doutrina.

O Decreto-Lei nQ 200, a que nos referimos nos capitulos anteriores,
não nos parece ter sido feliz, neste particular, pois conceifuou imperfeita
mente a sociedade de economia mista, ao preceituar que é 'la entidade
dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para o
exercício de atividade de natureza mercantil, sob a forma de sociedade anÔ
nima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à União
ou à entidade da administração indireta" (art. 59, item m). Começou de
clarando, peremptoriamente, que essa entidade é dotada de 'lpersonalidade
jurídica de direito privado", com o que esqueceu a viva controvérsia rei
nante sôbre se ela deve ser privada ou pública, como atrás expusemos.
Depois, restringiu à "natureza mercantil" a atividade da emprêsa, quando,
em regra, o é industrial. E acabou estabelecendo que "as ações com direito
a voto pertençam, em sua maioria, à União ou à entidade da administração
indireta" - o que pode não ocorrer, sendo a União ou suas entidades para·
estatais acionistas minoritárias, como no caso da Companhia Nacional de
Seguro Agrícola. (l00)

O Decreto-Lei nQ 900, mencionado no capítulo precedente, ao alterar
a conceituação de sociedade de economia mista, corrigiu apenas a segunda
falha, substituindo, acertadamente, o "exercício de atividade de natureza
mercantil", que atribuiu a essas emprêsas, pela "exploração de atividade
econômica", quando podia ter aproveitado o ensejo para sanar as duas ou
tras lacunas. Realmente, o próprio Decreto-Lei n9 200 já tinha previsto a
hipótese de "atividade submetida a regime de monopólio estatal", caso em
que "a maioria acionária caberia apenas à União, em caráter permanente"
(§ 1Q do art. 59) - admitindo, implicitamente, a minoria acion'ril da União,
que caracteriza outro tipo de sociedade de economia mista, em que o inte
rêsse e a vontade dó Estado não são prevalecentes. Aliás, PONTES DE
MIRANDA admitira, anteriormente, quatro tipos de sociedade de economia
mista, em função do "grau de participa<:ão estatal", a que acima nos refe
rimos, entendendo, mesmo, que "se o Estado permite certo exercício de
imperium, já se não trata de sociedade anônima de direito privado; mas
de entidade autárquica ou paraestatal". (104) :este último tipo exorbita, evi·
dentemente, do campo das sociedades de economia mista, para penetrar no
das autarquias, de que tratamos no Capitulo IX, e a sua personalidade ju
rídica é, indubitàvelmente, pública. Porém, se o interêsse e a vontade do
Estado não prevalecem no seio da sociedade, a personalidade jurídica desta
não hã de ser pública, qual verificamos há pouco, mas, sim, privada - o
que podia ter considerado o legislador dos mencionados Decretos-Leis núme
ros 200 e 900, a fim de que êstes se harmonizassem com a eid'tic., exces-
sivamente pragmáticos que se apresentam, ao declararem sempre privadas
pessoas que podem também ser públicas. -,

O Decreto-Lei n9 1.186, de 3 de abril de 1939, que criou o Instituto de
Resseguros do Brasil (IRB), estabeleceu que "fica criado, com personlll.

(103) Veja de ARNO SCIULLING. "Sociedades de economia m1sta", in "Revista de Direito Admi
niBtrativo". voJ. 50, 1957, p. 36/8.

(104) PONTES DE MffiANDA. F. C., op. et 10<:. clt.
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dade jurídica e sede na cidade do Rio de Janeiro, o Instituto de Resseguros
do Brasil (IRB)" (art. 19), sendo acionista as "instituições de previdência
social criadas por lei federal" (art. 79) e as "sociedades de seguro" (art. 89).
O presidente e três membros do Conselho da entidade serão de livre escolha
do Govêrno e nomeados pelo Presidente da República" (art. 11). A misci
genia patrimonial (institutos de previdência e sociedade de seguro) e a
personalidade jurídica do IRB indicam-lhe a natureza de "sociedade de
economia mista", porém, com acentuado publicismo em face da interfe
rência do Govêrno na gestão da entidade. Isso foi enfatizado com o Decre
to-Lei n9 9.735, de 4 de setembro de 1946, que aduziu ser o IRB "entidade'
de economia mista", com "personalidade jurídica própria" e regido "por
Estatutos aprovados pelo Presidente da República" (art. 19). Não vemos
assim, como deixar de reconhecer ao IRB a natureza de "sociedade de eco
nomia mista", embora sui generis - como quer Carvalho Britto Davis (l()5)
com personalidade jurídica de direito público - eis que a sua origem e
função são estatais, com patrimônio oriundo de entidades paraestatais
(autarquias de previdência) e, ainda, sob a vigilância e a tutela do Estado
(fiscalização e prestação de contas).

Em situação singular encontra-se, também, a Rêde Ferroviária Fe·
deral S.A., constituída pelo Poder Executivo, nos têrmos da Lei n9 3.115,
de 16 de março de 1957, sob a forma de "sociedade por ações", mediante
a incorporação das estradas de ferro de propriedade da União e por ela
administradas, assim corno das que venham a ser transferidas do domínio da
União, ou cujos contratos de arrendamento sejam encampados ou rescindi
dos" (art. 19). A Rêde pode admitir como acionistas: a) as pessoas jurídicas
de direito público interno (União, Estados-membros e Municípios, bem
assim as autarquias); b) o Banco do Brasil e as sociedades de economia
mista, criadas pela União, os Estados-membros ou os Municípios, que, por
fôrça de lei, estejam sob o contrôle permanente do Poder Público; c) as pes
soas físicas e jurídicas de direito privado, brasileiros, até 20% (vinte por cen
to) do respectivo capital (art. 69). A Rêde e suas subsidiárias, cêrca de dezes
sete, "gozarão de isenção de direitos de importação, impôsto de consumo e
taxas aduaneiras" (art. 28), assegurando-se-Ihes "o direito de promover desa
propriação" (art. 29), sem prejuízo do "exame de suas contas e balanços,
para julgamento do Congresso Nacional" (art. 34, parágrafo único). Estão
aí os elementos integrantes da pessoa juridica de direito público - a ori
gem e fins estatais ou paraestatais da Rêde, a organização e o patrimônio
majoritàriamente do Estado, a vigilância e a tutela estatais, inclusive o "po
der de império", contido no "direito de promover desapropriação". Consi
dere-se, ainda, que há três tipos de emprêsas subsidiárias da Rêde: a) autar
quias federais, corno a Rêde Ferroviária Nordeste, a Central do Brasil e a
Noroeste do Brasil; b) regime especial, qual a Estrada de Ferro Leopol.
dina e a Santos-Jundiaí; c) administradas pela União, tal a Estrada de
Ferro Madeira-Mamoré, a Viação Férrea Federal Leste Brasileiro e a Es
trada de Ferro Bahia-Minas (Decreto n9 42. 380, de 30-9-1957, art. 19)
Coexistem, portanto, na Rêde, pessoas jurídicas de direito público (autar·

(lOS) M. T. DE CARVALHO BRITTO DAVIS, "Tratado das sociedades de economia mlsta", clt.,
vaI. n, p, 768.
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quias) e pessoas jurídicas de direito privado (regime especial e adminis
tradas pela União), num esdrúxulo hibridismo, mas, como prevalecem as
autarquias, as pessoas públicas absorvem, natUralmente, as pessoas privadas.
E isso é tanto mais compreensível quanto se leve em conta que o Decreto
n9 42.380 cit., organizando definitivamente a Rêde, mandou "respeitar
todos os direitos, prerrogativas e vantagens dos funcionãrios e servidores
cedidos pela União, pagando-lhes os vencimentos, salmos e vantagens a
que fizerem jus, nos têrmos da sua legislação própria" (art. 19), bem assim
que o preceito se aplica, também, "ao pessoal civil ou militar que continuar
prestando os seus serviços à Rêde na qualidade de pessoal requisitado" (pará
grafo único ao art. 19). É óbvio que a cessão ou a requisição de funcionários
ou servidores, civis ou militares, adstritos à sua legislação própria (a dos
servidores públicos), em favor da Rêde - imprime-lhe, a esta, a natureza
de pessoa pública, pois, só entre entidades estatais ou paraestatais, podem
estabelecer-se tais relações, sem quebra da eidética informadora do serviço
público. Demais, a Rêde é "delegada da União para a execução dos serviços
ferroviãrios a ela incorporados, ou que lhe venham a ser transferidos ou
outorgados (atribuídos), devendo obedecer às normas legais e regulamen
tares vigentes" (art. 89). Jamais uma pessoa privada seria legitimamente
d8;legada da União (e não simplesmente concessionária ou permissionãria)
para executar serviço público, na conformidade da lei e regulamento em
vigor; êsse munus publicum é peculiar à pessoa pública na espécie, a Rêde.

Não obstante, tem-se sustentado o caráter privado da personalidade
da Rêde. Assim, OTTO GIL, entre outros, entende que "a Rêde, inegà
velmente, é uma entidade de direito privado, podendo se caracterizar como
sociedade de economia mista; válido, portanto, o nomen iuris acolhido ao
ensêjo de sua constituição". (106) Contudo, reconhece que "a colaboração
da iniciativa privada foi nula, tendo a Rêde se constituído exclusivamente
à custa de dinheiros públicos, já que a União, os Estados e Municípios são,
até o momento, seus únicos acionistas", (107) e que "entre as estradas incor.
poradas, figuram autarquias federais ... sendo de se acrescentar, ao demais,
a notória ingerência da União na administração e funcionamento das de
mais ferrovias incorporadas ao ensejo da constituição da Rêde". (108) Com
tais premissas - colaboração privada nula, constituição à custa exclusiva
do dinheiro público, as pessoas jurídicas de direito público os únicos acio
nistas, autarquias federais entre as estradas incorporadas e ingerência da
União na administração e funcionamento das ferrovias incorporadas - não
vemos como se possa concluir pela natureza privada da personalidade ju
rídica da Rêde, salvo esquecendo a eidética que deve animar as construções
jurídicas legítimas (veja os Caps. III usque VIII).

Se o IRB e a RFFSA são sociedades de economia mista sui generis dada
a complexidade de sua estrutura e de seu patrimônio, a Companhia Side.
rúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce aproximam-se da tipi
cidade mista. Ambas constituídas sob a forma de sociedade anônima, pelo

(106) OTI'O GIL, "Soclede.de de economia mista. Ne,ture!le. jurldlce. de. Rêde Ferroviária Fe
deral S. A. lsençl>o fiscal". In "RevIste. de DireIto Administrativo". voi. 60, 1960, p. 390,
n.O 25.

(107) Ib., p. 387, n.O 12.
(108) Ib., p. 388, n.o 15.
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próprio Govêrno, ou delegação sua, com capital social integrado pelo Tesou
ro Nacional, só ou conjuntamente com as Instituições de Previdência e Caixas
Econômicos, inclusive o direito de desapropriação (Decreto-Lei ni? 3.002,
de 30-1-1941, arts. 29 e 49; Decreto-Lei ni? 4.352, de 1-6-1942, arts. 69 e
79). Ambas, com presidente nomeado e demitido livremente pelo Presi
dente da República (Estatutos da CSN, art. 15; Estatutos da Companhia
Vale do Rio Doce S.A., art. 15). Tudo leva, bem se vê, a atribuir, tanto à
Companhia Siderúrgica Nacional quanto à Companhia Vale do Rio Doce,
personalidade jurídica de direito público, ainda que a pragmática gover
namental e a jurisprudência casuística hajam estabelecido de modo con
trário, ferindo a pureza eidética.

CAPITULO XII

AS FUNDAÇOES NA DOUTRINA E NA LEGISLAÇAO BRASILEIRAS

A "fundação" deita as suas raízes nos velhos sistemas jurídicos: no
romano, com a "universitas rerum" (universidade de coisas para um fim
determinado); no canônico, com o "corpus pius causae" (corporação de
causa pia, isto é, piedosa ou caridosa); e no germânico, com a "gesant Hand"
(mão coletiva, quer dizer, ação conjunta em benefício geral). Daí passou
para o direito luso-brasileiro, com os "corpos de mão-morta", entre os
quais se incluíam as "corporações pias" e as "instituições pias", cristali
zando-se a final, nas "corporações de mão-morta" na terminologia de TEI
XEIRA DE FREITAS (109) ou na "universidade de bens personalizada", na
de CLóVIS BEVILACQUA. (110)

Antes do Movimento de 1930, as nossas "fundações" emanavam da
iniciativa privada, constituídas exclusivamente de acôrdo com as normas
do Código Civil (art. 24 usque 30) e para fins particulares. Com o processo
de socialização democrática e cristã, que aquêle Movimento desencadeou
entre nós, surgiram as "fundações" criadas pelo Estado, como os estabele
cimentos de instrução pública, que, no juízo de CLÓVIS, "são fundações
submetidas às regras especiais do regulamento que as criou, e adminis
tradas pelos respectivos diretores, de acôrdo com as Congregações, e sob a
inspeção do Conselho Superior de Ensino e do Ministério dos Negócios In
teriores". (111) Aquelas entidades, criadas por particulares, seriam, sem
dúvida, "fundações" de direito privado, dotadas de personalidade jurídica
privada, ao passo que estas últimas, instituídas pelo Estado, para realizar
fins públicos e sob a vigilância estatal, "fundações" de direito público, de
vendo ser dotadas de personalidade jurídica pública. Neste particular, da
personalidade pública das "fundações" de direito público, é que se travou a
controvérsia doutrinária, reinante ainda hoje, com a criação da Fundação
Brasil Central, da Fundação Getúlio Vargas e da Fundação Rádio Mauá,
entre outras.

(09) A. TEIXEIRA DE FREITAS. "Código Civil. E&bôço", Edição MJNI, Rio. 1952, vaI. I, p. 171,
art. 281.

(1W) CLÓVIS BEVlLACQUA, "Código Civil Comentado", Livraria Francisco Aives, Rio, 1936, vaI. I,
p. 233, obs. 1.

(111) Ib., p. 234. oba. 4.
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FRANCISCO CAMPOS, anteriormente, em parecer sôbre o Instituto
Mineiro de Café, já se havia pronunciado. contra a personalidade pública
das "fundações>;, nestes têrmos categóricos: "Fundação no nosso direito,
tem uma acepção especial, tôda fundação é pessoa de direito privado (Có
digo Civil art. 16)", (112) Trata-se, obviamente, de interpretação demasiado
literal dêsse artigo do nosso Código Civil, a qual não pode espantar, desde
que se leve em conta que, no princípio dêste século, LACERDA DE AL
MEIDA entendia, antes do nosso Código Civil, que "as fundações não são
pessoas, mas coisas personificadas... patrimônios administrados; a perso
nalidade delas pode considerar-se u.ma abstração"! (118) O nosso insigne
civilista aproximava-se da "teoria da ficção", sustentada por VAREILLES
SOMMI:F.:RES, e da "teoria da capacidade artüicial", por SAVIGNY {veja
o Capo I), porém, inteiramente superadas em nossos dias, Todavia, FRAN
CISCO CAMPOS aduzia que "o critério decisivo para a conceituação da
pessoa juridica de direito público é o exercício por ela de competência de
Estado ou de direito de poder público" (114) - com o que ajustava o seu
pensamento às teorias da "organização e função" e do "poder de império"
(veja os Caps. VI e VII). Por isso, COTRlM NETO conclui, com razão, que
"não vemos como explicar, muito menos aceitar, sua conclusão privatista,
a respeito da fundação", (m) que, quando pública, apresentará persona
lidade jurídica também pública.

Em posição antitética a FRANCISCO CAMPOS, encontramos PONTES
DE MIRANDA, para quem as "fundações" não são apenas pessoas jurídicas
de direito privado, mas também, de direito público, caso em que "a lei
pode permitir o ato do funcionário do Estado, como ato administrativo do
Estado, ato que o próprio funcionário do Estado pratica no exercício do
direito de vigilância interna", (116) É a consagração da teoria da "vigilância
e tutela", de que tratamos no Capo vnr, visto como o representante do
Estado na "fundação" de direito público verifica a sua legitimidade legal
(a vigilância) e a conformidade de seus atos com a oportunidade e a con
veniência administrativas (a tutela) - o que não acontece na "fundação'~
de direito privado. Noutro passo, PONTES DE MIRANDA é bastante claro
e positivo: "Regidas pelo direito público são as fundações que nasceram
no direito público, quando o Estado institui, e.g., fundação de pesquisas ou
de higiene pública. Aí, os próprios estatutos são regidos pelo direito pú
blico". (117) Bsses assertos mirandanos encontram respaldo nas teorias da
"origem da instituição" e do "fim da instituição" (veja os Caps. m e IV),
que levam a afirmar a personalidade jurídica pública da "fundação" de
direito público.

Filiando-se aos que negam personalidade jurídica pública à "funda
ção" de direito público, CAIO TACITO esclarece que "instituídas em vir.

(112) FRANCISCO CAMPOS. "Direito Administrativo", I.N., Rio, 1943, p. 285.
(113) F. P. LACERDA DE ALMEIDA, "Das pessoas Jurldlcas", Revista dos Tribunais, Rio, 1905,

p.67.
(114) FRANCISCO CAMPOS, ob. clt., p. 313.
(115) A. B. COTRIM NETO. oh. clt., p. 162.
(116) F. C. PONTES DE MIRANDA. "Fundação. Pessoa jurldica de dlr. prlv. e de dlr. pub." in

"Revista Forense", vol. 192, 1960, p. 75.
(117) lb., p. 76.
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tude de lei, tais fundações têm as virtualidades do serviço público, embora
conservem as características de direito privado. Incumbem-se da adminis
tração de patrimônio público e têm como fonte de receita a disponibilidade
de subvenções ou outras parcelas da receita pública". (118) Com origem e
fins estatais, sendo êstes obrigatórios, não vemos como negar a essas "fun
dações" personalidade jurídica pública, qual ensinam as teorias examinadas
nos Caps. III, IV e V, tanto mais quanto de sua fonte de receita também
participa o Estado. Não obstante, CAIO TÁCITO conclui que "as fundações
públicas regulam-se pelos princípios do direito privado, com as peculia
ridades constantes das leis autorizativas de sua instituição. O seu pessoal
sujeita-se à legislação trabalhista e a prestação de suas contas é, via de
regra, feita perante o Tribunal de Contas". (111)) Trata-se de asserto prag
mático (empírico e utilitário), que não se compadece com a boa eidética,
fundada na doutrina consagrada, exposta nos Caps. III usque VIII.

LEOPOLDO BRAGA, entrementes, vem reforçar a corrente publicística,
que reconhece personalidade jurídíca pública à "fundação" de direito pú
blico. Observa que, "quando a lei institucional dá nascimento a uma fun
dação destinada a fins de interêsse manifestamente coletivos, sem lhe
emprestar, de maneira expressa, a configuração jurídico-civil, deve enten
der-se que se trata de ente de direito púb1ico, não subordinado aos preceitos
aplicáveis às fundações civis, quer quanto às formalidades de sua consti
tuição, quer quanto ao processo de sua fiscalização". (120) A origem e os
fins estatais bastam, sem dúvida, para caracterizar a publicidade do ente 
como temos assertado - e, em conseqüência, a sua personalidade jurídica
pública. BRAGA admite, mesmo, que "há casos em que, não obstante haver
formalidades civis, a fundação não pode ser rigorosamente considerada uma
entidade civil. É a hipótese, por exemplo, da Fundação Universidade de
Brasília, cujo Conselho Diretor é nomeado pelo Presidente da República,
renovando-se cada dois anos pela metade, mediante escolha presidencial
em lista tríplice". (lZl) Participando o Estado da organização, através do
Conselho Diretor da Universidade em questão, e exercendo ela funções
públicas - não há como deixar de lhe reconhecer natureza pública e a
conseqüente personalidade jurídica pública.

Ao que parece, uma terceira posição manifestou-se, a partir de 1963,
quando JOÃO LYRA FILHO publicou o seu "Regime de contrôle das em
prêsas públicas", em que assemelha as "fundações" públicas às autarquias,
porque ambas são criações do Estado, realizam serviço público e ostentam
personalidade jurídica pública. A propósito da Fundação Leão XlII, criada
por lei em 1947 e com Estatutos aprovados em 1962 e 1963, aduziu LYRA
FILHO: "A entidade armou-se com os recursos coativos próprios da vontade
do poder público e é, assim, caracterizadamente, uma entidade de direito

(llll) CAIO TAcrTO, "Socfedades comerciais e fundações do Estado", in Re~ista Forense, vaI. 2!J5.
1964, p. 419.

(119) Ib., ib.
(l2(}) LEOPOLDO BRAGA, "Sociedades de economIa mista. Natureza. personalidade Jurldica e

regIme tributário" In "Revista de Direito da Procuradoria-Geral do Estado da Gwmabata",
voi. 12, 1964, p. 412.

{121 ~ lb., .lb.
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público. Ela foi instituída por lei pública, tem finalidade de interêsse pú
blico, mantém-se com dinheiros públicos e é administrada conforme a von
tade do poder público, além de sujeitar-se a contrôle público. Trata-se de
uma autarquia, portanto, segundo a definição da lei pública". (122) Real
mente, se tudo nessa entidade é público, a sua personalidade não pode,
obviamente, ser privada, ainda que se trate de fundação propriamente dita.

COTRIM NETO admite essa terceira posição, seguindo a orientação
de LYRA FILHO, a respeito de cujo pronunciamento assim se manifesta:
"Abstemo-nos de fazer o exame de quanto existe de coerência entre essas
conclusões e as normas jurídicas que regularam a implantação e o funcio
namento da fundação que LYRA FILHO c:lassificou de autarquia. Nem isso
interessa aqui. Basta-nos, simplesmente, a parte doutrinária do parecer,
com a qual manifestamos nossa avença, porquanto demonstra, com argu
mento de autoridade intelectual, o que vimos proclamando: a fundação é
um dos elementos capazes de se constituírem órgão da própria ação me
diata do Estado (autarquia em potênc:ia), ou até de receber a outorga do
status autárquico, quando será uma autarquia de direito". (123) Assím, para
COTRIM, a "fundação" pública é uma "autarquia em potência", o que vale
dizer, uma entidade que pode vir a ser uma autarquia, conseqüentemente,
a esta assemelhada. Todavia, a nossa lei não permite essa transformação;
primeiro, porque os Estatutos da "fundação" s6 podem ser alterados se a
alteração "não contrariar o fim desta (da fundação)" - Código Civil, art.
28, item II - segundo, porque, extinta a "fundação", nos casos admitidos
em lei, o seu "patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitu·
tívo, ou nos Estatutos, será incorporado em outras fundações, que se pro
ponham a fins iguais ou semelhantes" (art. 30). Bem se percebe que jamais,
em face do nosso direito positivo, poderá dizer-se que a "fundação" pública
é urna "autarquia em potência", e nem diante da eidética, que não aceita
nenhuma assemelhação entre a autarquia e a "fundação".

O Decreto-Lei nl? 200 eU. estabeleceu que "equiparam-se às emprêsas
públicas, para os efeitos desta lei, as fundações instituídas em virtude de
lei federal e de cujos recursos participe a União> quaisquer que sejam suas
finalidades" (art. 49, § 2Ç), As "fundações instituidas em virtude de lei
federal" são as "fundações" públicas, a que acima nos referimos, mas
que, pelo Decreto-Lei nQ 200 cit., devem ser dotadas de "personalidade ju
rídica de direito privado", visto como foram equiparadas às "emprêsas
públicas", assim consideradas por excessivo pragmatismo, qual assinalamos
no Capo X. ~sse § 29, supra transcrito, foi substitufdo pelos arts. 29 e 39 do
Decreto-Lei nQ 900 cit., que assim dispõe: "Art. 29 Não serão instituidas
pelo Poder Público novas fundações que não satisfaçam cumulativamente
os seguintes requisitos e condições: a) dotação específica de patrimÔnio,
gerido pelos órgãos de direção da fundação segundo os objetivos estabele
cidos na respectiva lei de criação; b) participação de recursos privados no
patrimônio e nos dispêndios correntes da fundaçãO, equivalentes a, no
minimo, um têrço do total; c) objetivos não lucrativos e que, por sua natu-

(122) JOAO LYRA FILHO. "Regime de contr61e dali emprêsas publlca5", Pongettl, Rio, 19t13. p. 148.
(123) A. B. COTRIM NETO. "Dl.-elto Admln\5tnl.tl'l'~ l1lf, Autarquia,". clt., p. 161.
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reza, não possam ser satisfatoriamente executados por órgão da adminis
tração federal, direta ou indireta; d) demais requisitos estabelecidos na
legislação pertinente a fundações (art. 24 e seguintes do Código Civil). Art.
39. Não constituem entidades da administração indireta as fundações ins
tituídas em virtude de lei federal, aplicando-se·lhes, entretanto, quando
recebam subvenções ou transferências à conta do orçamento da União, a
supervisão ministerial de que tratam os arts. 19 e 26 do Decreto-Lei n9 200,
de 25 de fevereiro de 1967". :tl:sses preceitos contém três aberrações jurí·
dicas: a) participação obrigatória de "recursos privados no patrimônio" da
fundação, quando a lei só admite "novas dotações" na "insuficiência dos
bens doados para constituir a fundação" (Código Civil, art. 25); b) ine
xecução dos "objetivos não lucrativos da fundação", enquanto a lei impõe a
execução plena dos seus fins, sob pena de dissolução (Código Civil, arts. 24,
26 e 30); c) exclusão das "fundações instituídas em virtude de lei federal"
dentre as "entidades da administração indireta" (sic:), ficando, entretanto,
adstritas à "supervisão ministerial" (sic) - quando se sabe que essa super
visão se exerce sôbre "órgãos da administração federal, direta ou indireta"
{Decreto-Lei n9 200 cit., art. 19) e compreende várias medidas de alta e pro
funda ingerência estatal, que vão da "indicação ou nomeação pelo Minis
tério dos dirigentes da entidade" (art. 26, parágrafo único, alínea a) "à
intervenção, por motivo de interêsse público" (alínea n, visando a asse
gurar "a realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da
entidade" (art. 26, item I) e "a harmonia com a política e a programação
do Govêrno no setor de atuação da entidade" (item 11). É a vigilância e a
quase tutela exercidas pelo Estado sôbre entes por êle criados e organizados
para realizar fins públicos - o que, em boa eidética, imprime à entidade,
sem dúvida, natureza eminentemente pública e, por via de conseqüência,
personalidade jurídica de direito público. Daí os conceitos aberratórios da
boa doutrina jurídica, contidos nos arts. 29 e 39 do Decreto·Lei n9 900 cit.
e que vêm de longe, como vamos constatar a seguir.

Em 1943, o Govêrno Federal foi autorizado a instituir "uma fundação
denominada Fundação Brasil Central, destinada a desbravar e colonizar as
zonas compreendidas nos altos rios Araguaia, Xingu e no Brasil Central e
Ocidental" (Decreto·Lei n9 5.878, de 4-10-1943, art. 19), cujo patrimônio se
constituirá "com os bens já doados à Expedição Roncador-Xingu... e
novas doações, de entidades públicas e particulares" (art. 29), e "as suas
fontes de receita, não só pelos recursos que auferir dêsses bens e de sua
aplicação, ou de suas atividades, como ainda pelas subvenções que receber
do Govêrno Federal e dos Governos Estaduais ou Municipais" (art. 29).
A Fundação "será dirigida por um presidente, assistido por um Conselho
Diretor de dez membros, todos designados pelo Presidente da República"
(art. 39). Fundação criada pelo Estado, com fins públicos e patrimônio
estatal ou paraestatal, em sua maior parte, com dirigentes nomeados pelo
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Govêrno, só podia apresentar natureza pública c, obviamente, personali
dade jurídica de direito público. No entanto, os Estatutos da Fundação'
Brasil Central, aprovados pelo Decreto nQ 17.274, de 30 de novembro de
1944, em seu art. 1Q, declarou-a "com personalidade jurídica de direito
privado"l Mais tarde, em 1960, o Decreto nQ 47.834, de 4 de março dêsse
ano, que veio reestruturar a Fundação, estabeleceu que "os funcionãrios
públicos civis da União e das autarquias poderão servir na Fundação Brasil
Central, mediante requisição de sua administração e autorização do Presi
dente da República" - com o que acentuou a vinculação da Fundação ao
Govêrno Federal, repercutindo isso no caráter da entidade e na sua per·
sonalidade jurídica, eminentemente públicos.

Em 1945, o então Ministério do Trabalho Indústria e Comércio foi
autorizado a instituir "com o acervo da Rádio Ipanema S.A., adquirida
pelo Govêrno Federal, uma fundação denominada Fundaçio Rádio M8u',
destinada a servir à educação, cultura e recreação dos trabalhadores nacio
nais, divulgar a legislação socia! brasileira, estimular a harmonia das classes
e concorrer para o aperfeiçoamento cívico da coletividade" (art. 1Q). Além
das rendas provenientes das suas atividades radiofônicas, a Fundação po
derá receber "contribuições correspondentes à execução dos serviços de
publicidade prestados a órgãos da administração pública, entidades para
estatais e sociedades de economia mista" (art. 39). O presidente, o diretor
e os membros dos Conselhos (técnico-administrativo e fiscal) "serão no
mea,dos pelo Presidente da República" (art. 4Q). Pelas razões acima refe
ridas, a Fundação Rádio Mauá encontra-se na mesma situação da Fundação
Brasil Central, devendo ser tida como pessoa pública e dotada de persona
lidade jurídica de direito público. Dai a prudência, bastante, louvável, dos
Estatutos da Fundação Rádio Mauá, aprovados pela Portaria MTPS nQ 152,
de 10 de março de 1967, cujo art. 1Q refere apenas que a Funnação tem
"personalidade jurídica própria", - deixando de diZer se privada ou
pública.

Entrementes, em 1944, pelo Decreto·Lei nQ 6.693, de 14 de julho
de 1944, o Govêrno Federal "autorizou o presidente do Departamento
Administrativo do Serviço Público (DASP) a promover a criação de uma
entidade que se proponha ao estudo e à divulgação dos princípios e métodos
de organização racional do trabalho e ao preparo de pessoal qualificado
para a administração pública e privada, mantendo núcleos de pesquisas,
estabelecimentos de ensino e os serviços que forem necessários, com a
participação dos órgãos autárquicos e paraestatais, dos Estados, Territórios,
do Distrito Federal e dos Municfpios, dos estabelecimentos de economia
mista e das organizações privadas" (art. 19) Essa autoridade, o presidente
do DASP, "designará uma Comissão para auxiliá-lo no desempenho das
atribuições que lhe seráo cometidas por esta lei" (art. 29), cabendo-lhe "es
tudar a forma jurldica mais conveniente à entidade a que se refere esta lei
e promover a satisfaçáo das providências legais necessárias à aquisição
de personalidade jurídica, elaborando ainda o projeto de Estatutos, que,
depois de submetido aos interessados, deverá ser aprovado pelo Ministro
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da Justiça, mediante expedição de portaria" (art. 29). Organizada, a enti
dade tomou a forma de "fundação" e foi denominada "Getúlio Vargas",
por proposta da Comissão Organizadora, tendo os seus Estatutos (Esta
tutos da Fundação Getúlio Vargas) sido aprovados pelo então Ministro da
Justiça e Negócios Interiores (Portaria n9 9.507, de 19-12-1944). No art. 19
dos Estatutos, está dito que "a Fundação Getúlio Vargas, instituição de
caráter técnico-educativo é uma pessoa jurídica de direito privado, que se
regerá pelos presentes Estatutos e terá sede e fôro na cidade do Rio de
Janeiro", e, no art. 24, que "o patrimônio da Fundação será constituído
pelos bens e direitos a ela doados, pelos adquiridos no exercício das suas
atividades e pelos provenientes de rendas patrimoniais". Demais, a assem·
bléia-geral, que é o supremo poder da Fundação, compõe-se de: a) um re
presentante do Govêrno Federal, designado pelo Presidente da República;
b) os doadores e os representantes das entidades que subscreveram a escri·
tura de constituição da Fundação; c) os doadores e representantes de enti
dades cujas contribuições, feitas em qualquer tempo, sejam iguais ou supe
riores à fixada nos têrmos do art. 40 e art. 11, item IV (Cr$ SOO,OO}", nos
têrmos do art. 69. Essa assembléia é que escolhe os dirigentes da Fundação
- o presidente e o Conselho Diretor - (arts. 13 e 16), os quais não são
delegados do Govêrno. As contas da Fundação são prestadas perante o seu
Conselho Diretor, com aprovação da assembléia geral e exame final do
Ministério Público (art. 31 e parágrafo único) - e não junto ao Tribunal
de Contas. Não há dúvida que estamos em presença de uma "fundação" de
direito privado, com personalidade jurídica privada, porque, embora orga
nizada sob inspiração estatal, a sua estrutura e funcionamento é particular,
sem qualquer tutela do Estado, havendo apenas a vigilância do Minis
tério Público, comum nas "fundações" de direito privado. O fato de
(I Decreto-Lei n9 6.877, de 18 de setembro de 1944, permitir "requisição
de funcionário público federal, mediante autorização do Presidente da
República, para servir na Fundação Getúlio Vargas" (art. 49 ), é irrelevante
no caso, visto como inexistem vinculações ponderáveis da Fundação com o
Estado. Não menos irrelevante é a circunstância de haver o Decreto-Lei n9
7.170, de 19 de dezembro de 1944, concedido à Fundação "isenção de todos
os impostos da União e do Distrito Federal" (art. 19) - e isto porque não
raro tal ocorre com entidades privadas de utilidade pública.

A verdade é que as "fundações" públicas estão na moda. HOMERO
SENNA e CLOVIS ZOBARAN MONTEIRO referem várias centenas delas,
(124) inclusive as recentes Fundação Legião Brasileira de Assistência, Fun
dação General Doutor João Severiano da Fonseca e Fundação Museu do
Café, instituídas em 1969, C~J) sem falar das várias "fundações" estaduais
e municipais disseminadas por todo o território nacional.

O pragmatismo de nossos doutrinadores, entretanto, continua em peri
gosa ascensão, invadindo as Universidades e os altos Conselhos da Repú
blica. Ainda há pouco, o ProL MANOEL DE OLIVEIRA FRANCO SOBR!-

(124) HOMERO SENNA e CLóVIS ZOBARAN MONTEIRO. "Fundações no Direito e na Adminis·
tração", cit., p. 284-327.

(125) Ib., p. sjn.o
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NHO, da Universidade Federal do Paraná, sustentou a natureza priVldl
da personalidade das fundações públicas, pouco importando que se desti
nem "a satisfazer interêsses públicos coletivos" e sejam submissas à "vigi
lância do Estado". (l~n) E o Consultor-Geral da República, Dr. ROMEO DE
ALMEIDA RAMOS, entendeu que, em face do Decreto-Lei nQ 900 cit., que
derrogou o Decreto-Lei nQ 200 cit. as fundações instituídas por lei federal,
por serem pessoas jurídicas de direito privado, não se incluem entre aquelas
entidades (autarquias, emprêsas públicas e sociedades de economia mista),
cujos servidores estão incursos na acumulação proibida de cargos e funções
públicas. (127)

CONCLUSOES FINAIS

A tendência de privatizar as entidades paraestatais (autarquias, em
prêsas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas), cada
vez mais acentuada, como vimos nos capítulos anteriores - é fruto do
enfatizamento da "liberdade de iniciativa", que as Constituições de 1967
(art. 157, item I) e de 1969 (art. 160, item I) levaram a efeito, num retômo
ao velho liberalismo da Constituição de 1891, que as Constituições de 1934,
1937 e 1946 haviam sepultado.

Por amor da "liberdade de iniciativa", estimulante da "livre emprêsa",
vêm sendo despublicizadas, embora artüiciosamente, inúmeras entidades
paraestatais, sob a alegação pragmática de dar·lhes "mais flexibilidade",
subtraindo-as das "limitações impostas aos entes administrativos, subordi·
nados ao regime de direito público", na compreensão exata de CAIO
TACITO. (128) ° grave é que a privatizaçio de muitas dessas emprêsas as
tem exposto à ganância do capital estrangeiro, que acaba absorvendo-as,
como constatou a Comissão Parlamentar de Inquérito da Desnacionalização
da Economia Brasileira, em relatório há pouco divulgado. Depondo perante
essa Comissão, O Senador JARBAS PASSARINHO, então Ministro do Tra
balho e da Previdência Social, observou: "No estuário do Amazonas - só
para citar dois casos - tínhamos indústrias tradicionais em Portela e na
cidade de Breves. Hoje, essas indústrias são norte-americanas. Foram ven·
didas a crédito. .. a Breves Industrial S.A., que tem por sigla BISA, ven
dida a um grupo americano, paralelamente interessado na extração de dia
mantes do rio Tocantins. A grande serraria de Portela já foi negociada,
depois que deixei o Govêrno, pela Georgia Pacific Corporation, que a com
prou de um cidadão, se não me engano, inglês". (129) O deputado RUBEM

(126) "As Fundações e o Direito Administrativo", In "Revista de Direito Admin1lltrativo", vol. 100,
ano de 1970, p. 5.

0271 "Parecer sÔbre fundações oficiais". In Diário Oficial, &<;10 I. Parte I, de 4-5-1070,
P :UOO·3197.

(128) CAIO TAcITO. "P"recer flÓbre a mo", In "Boletlm da UEO" n.O 50, Junho 11170, p. 111.
(129) Jornal do BnLsU, Rio, 30-7-1970.
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MEDINA, ao encaminhar a votação do mencionado relatório, no plenário
da Câmara dos Deputados, frisou: "O Brasil está vivendo a sua hora da
verdade. A história impõe que esta seja a década de sua definitiva afirma
ção. Não é mais possível nem lícito fecharmos os olhos à realidade, permi
tindo a invasão branca de nossa pátria, por mêdo de ferirmos suscetibili
dades dos Governos de outros países ou arranharmos os postulados nove·
centistas de um conceito estritamente liberal de livre emprêsa. Não há
valor mais expressivo que a afirmação da soberania nacional e esta se
confunde, em nosso tempo. com a independência econômica, que, por sua
vez, exige a interpenetração do Estado e da emprêsa privada nacional, com
vistas ao desenvolvimento". (l~O) .t::ste pronunciamento é palpitante, quando
o oportunismo, o imediatismo e o utilitarismo desenfreado, embasando o
tecnologismo e o pragmatismo, como que obscurecem a visão dos gover
nantes, que não vêm para onde a privatização dos entes de serviços públi
cos está conduzindo a economia nacional. O aludido relatório apresenta
uma lista de "emprêsas nacionais que, nos últimos anos, passaram para o
contrôle acionário de grupos estrangeiros", somando uma centena, que
abrange vários setores econômicos, como o elétrico e eletrônico, o mecânico
e metalúrgico, o automobilístico, o químico, o têxtil e vestuário, o de ali
mentos e o bancáriol

A eidética dos entes públicos, desenvolvida nos Capítulos I usque VIII,
revela, o afastamento da boa doutrina por parte do legislador e de alguns
especialistas, em virtude da excessiva influência pragmática, ao caracteri
zarem as entidades paraestatais, salvo quanto às autarquias, em que legis
lação e doutrina são concordes, hoje, como demonstramos no Capítulo IX.

Tal não ocorre, porém. com as emprêsas públicas, cuja natureza jurí.
dica, especialmente com relação à sua personalidade (pública ou privada),
é objeto de viva controvérsia (veja o Capitulo X), tanto quanto, com as
sociedades de economia mista e as fundações públicas (veja os Capítulos
XI e XII).

Daí a necessidade premente de ser elaborado um estatuto para as
entidades de administração indireta (autarquias. emprêsas públicas, socie
dades de economia mista e fundações públicas), que venha disciplinar êsses
entes à luz da boa doutrina, expurgando-os do excessivo pragmatismo que
os desnatura e afeta a própria economia nacional, como atrás notamos. A
primeira medida é a revogação do art. 59 e seus itens e parágrafos do
Decreto-Lei nl? 200 cit., dos arts. 29, 3.° e 5.° do Decreto-Lei nQ 900 cito e do
Decreto-Lei n9 991, de 21 de outubro de 1969, que subverteram por com
pleto as noções fundamentais de pessoa pública e privada, com suas imo
plicações, no afã de modernizar a administração pública do país. É claro
que muitas inovações preciosas foram feitas, e com os melhores resulta-

(l3Q) Jornal do Brasil.cit.
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dos, como a efetivação daqueles "principios fundamentais" da atividade
administrativa (art. 6C? e itens do Decreto-Lei nl,) 200), que as estatísticas
oficiais registram com bons auspícios. Assim, o planejamento e a coorde
nação, para sua melhor execução, mereceu um Ministério do Planejamento
e Coordenação Geral, que muito tem feito nesse sentido, inegAvelmente.
A descentralização do serviço público, que se faz através da outorga de
capacidade, que confere ao outorgado praticar atos ex auctoritate proprla.
Isso descongestiona, desemperra mesmo, o serviço público, desburocra
tizando-o em larga escala, tanto mais quanto é feita em três planos, na
administração federal, nas unidades federadas e na órbita privada. A dei.
gação de competência, que atribui poder decisório em matéria administra
tiva, atuando o agente sem autoridade própria, porque delegada por supe
rior, enseja a de.concentração do serviço, que vem também descongestio
ná-lo, desemperrá-lo e desburocratizá-lo. O contraio (melhbr que contrate,
galicismo), que é a interferência vigilante das chefias ou órgãos próprios
da administração pública nos setores subordinados, a fim de acompanhar a
execução dos programas e a observância das normas regulamentares. E a
supervisão ministerial, de que trata o título IV do cito Decreto-Lei nQ 200,
que é a fiscalização substancial das atividades dos órgãos subordinados ou
vinculados aos Ministérios, exercida pelo Ministro de Estado competente
através da orientação, coordenação e contrôlo dessas atividades, e a qual
se estende à administração indireta. Outra instituição fecunda, criada pelo
Decreto·Lei n9 200 cit., é a Inspetoria-Geral de Finanças, que se destina a
sanear a execução das despesas orçamentárias com a concentração da
responsabilidade na pessoa do "ordenador de despesa" (arts. 76 usque 90).

Cl mencionado "estatuto da administração indireta", derrogatório dos
Decretos-Leis n,OS 200, 900 e 991 cits., haveria de deixar bem clara a natureza
pública das entidades criadas pelo Estado ou por êle autorizadas, para
realizar fins públicos e com patrimônio total ou parcialmente público, sob
a vigilância e a tutela estatais. No que diz respeito às autarquias, emprêsas
públicas e fundações públicas, não haveria dificuldade em virtude de se
tratar de patrimônio público, cuja estrutura adminiStrativa poderia ser
uniformizada na base da delegação governamental; quanto às sociedades
de economia mista, o capital majorit'rio, o estatal, ditaria os rumos estru·
turais e administrativos, sem esquecer os interêsses particulares associados,
que seriam plenamente garantidos. A situação das chamadas "emprêsas
subsidiárias", verdadeiros satélites empresariais, integrantes dos holdingl,
como as da ELETROBRAS e da RFFSA, ficaria convenientemente escla
recida com a aplicação da boa doutrina.

A personalidade pública, atribuída a tôdas essas entidades, assegurar
lhes-ia, entre outras, as seguintes vantagens:

a) uniformidade de estrutura e funcionamento, respeitadas as peculia
ridades de cada qual;
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b) representação governamental atuante na direção das entidades,
preservadora da realização de seus fins;

c) patrimônio paraestatal, com as imunidades próprias do patrimônio
estatal, como as isenções tributárias e as franquias específicas, bem assim
as subvenções;

d) vigilância permanente do Estado, que é um verdadeiro contrôlo
da legalidade da ação dos entes, fundada na sua conformidade com a lei;

e) tutela efetiva do Estado, que é um verdadeiro contrôlo da legiti
midade da ação dos entes, fundada na conveniência e oportunidade dos
atos;

f) fôro especial, o federal, tratando-se de entes federais, tendo em
vista a natureza dos interêsses em jôgo.

Demais, a publicização das entidades da administração indireta (autar
quia, emprêsa pública, sociedade de economia mista e fundação pública),
afastaria a influência do capital estrangeiro, que se infiltra sorrateira
mente nas emprêsas privadas para, pouco a pouco, ir-se expandindo até
dominá-las pela absorção, como comprovou o referido Relatório da Comis
são Parlamentar de Inquérito da Desnacionalização da Economia Brasi
leira. As entidades privadas são presas fáceis, indefesas, nas mãos do capital
alienígena, que aguarda, pacientemente como um felino, o momento próprio
para o golpe fatal.
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1. INTRÓiTO

É grande honra para um Conselheiro, e sobretudo, para um Professor
universitário, estar oresente nesta Casa e nela levantar a sua voz. Entre
os raros títulos que 'possuo, por certo êste resplandecerá. Trago em minha
bagagem intelectual idéias, razões, principias, sugestões, enfim, sonhos
em tôrno desta vetusta, complexa, intrincada e, porque não dizer, desco
nhecida Instituição: o Tribunal de Contas.

Estas idéias se misturam com a experiência de sete anos que vivo
no Tribunal, na condição de Substituto, prímeiro, e, de agora, efetivo, no
exercicio da Presidência.

Acredito que tenha algo a dizer.

(.} Súmula da conferência prefenda na Escola Superior de Guerra, a 18 de junho de 1970.
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2. HISTóRICO

Não vou pretender gizar~ainda que ràpidamente, a hist6ria do Tribunal
de Contas. Ela, na verdade, perde~se nos tempos e nas idades, fillan<lO-se
à velha Grécia, fonte e luz de quase tudo. Nem é meu propõslto acom·pa
nhar pormenorizadamente o comportamento da COrte de Contas em tOda
a nossa história jurldico-constitucional. Realçarei apenas, para ganhar a
linha do pensamento, os grandes instantes. .. . _.

Foi o excelso Rui que, em 1890. levou ao Marechal Deodoro da Fon
seca o Decreto 966-A. que criava um Tribunal de Contas, ao qual incu'!'
biria a revisão e o julgamento de tOdas as operações concernentef ~ te
ceita e despesa da República.

Já nessa oportunidade Rui asseverava ~ue essa Instituição, corpo
de magistratura intermediária à administraçãó e à legislatura, poderia se
converter em órgão de ornato aparatoso e inútil. Adivinha-se pelas pala
vras de seu próprio criador, desde a madrugada, o quão complexa, o quão
polêmica seria a COrte de Contas no seu desenvolvimento, na sua atuação
e eficácia.

3. POSIÇAO DO óRGÃO ENTRE OS POD~RES DO ESTADO

Nas linhas da primeira Constituição republicana de 1891,· ganha o Tri
bunal dimensão de ordem constitucional para nunca mais perdê-Ia até
os dias que correm. De lá para cá sempre se manteve na posição um tanto
esdrúxula onde brasileiros e estrangeiros o colocaram. De fato, é uma sin
gularidade mundial o existir um Tribunal, ou uma COrte, auxiliar do Poder
Legislativo. Em todos os Palses onde encontramos a Instituição vem o
Tribunal situado como órgão do Poder Legislativo. ~ste é um dos pontos
controvertidos e que, por certo, merece algumas considerações. Não sou
daqueles que entendem que o que serve para o mundo necessàrlamente
deve servir para o Brasil. Nem sou daqueles que pretendem criar apenas
instituições tipicamente nacionais que não tem Ilmlle no orbe. Mas, fran
camente, repugna-me a idéia de um Tribunal ligado ao Poder Legislativo.
Confesso que não posso compreender juizes que somos com tôdas as ga
rantias da vitaliciedade, da irredutibilidade e da inamovibilidade, emitindo
votos, contra-assinando sentenças, prolatando acórdãos, envergando as ta
lares vestes, mas ligados umbelicalmente ao Poder Legislativo, que é o se
nhor das nossas decisões como instância recursal, conforme determina a
Constituição. '

Basta citar como exemplo as contas do chete do Executivo, onde o
Tribunal emite apenas um parecer que pode pura e simplesmente, por
questões poHticas de momento, ser recusado pelo Poder Legislativo. ~ste

procedimento refere-se às três pessoas jurrdica~ do direito público interno:
a União, os Estados e, agora, os Municfpios.

O certo, o curial, ainda que novidade nossa fOsse, seria o Tribunal
julgar 8, ao depois, enviar o seu julgamento perfeito. acabado e definiti
vo, às assembléias do povo para que cumprissem aquilo que é fnsito ao
Poder Legislativo. a apuração e o iulgamento dos crimes de responsabili-
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dade, ou seja, o impeachment. Esta idéia é mais verdadeira para aquêles
países que organizam os seus processos de fiscalização, em colegiados,
em Côrtes, como é o caso do Brasil, da Bélgica, da França, da Itália e da
Alemanha. Não diria o mesmo, e quem sabe não emitiria as mesmas razões
para os países que mantém um sistema diferente, como é o caso dos Esta~

dos Unidos, da Inglaterra e de Israel, que se apegam à figura do
Comptroller General, único responsável pela fiscalização da execução
orçamentária.

En passant afirmo que não apenas românticamente encanta-me a idéia
de um Tribunal de Contas inserido na órbita do Poder Judiciário, como uma
justiça especial, a par da eleitoral, da trabalhista, da agrária, como
uma Justiça de contas, mas êsse ponto não deve ser enfocado, pois sai
ríamos, à vista de sua riqueza, do ponto fulcral da conferência.

Na tentativa de definir a Instituição, penso já ter adiantado um volume
de questões para que percebam a dificuldade de sua colocação. Há os
que a jungem ao Legislativo. Há os que a inserem no Executivo e
há os que, como se viu, pretendem-na no Judiciário.

Daí porque no atendimento lógico, necessário para qualquer discurso,
que é a definição do objeto discutido, apresentaria, como solução concilia
dora, a definição por todos aceita: o Tribunal é um órgão sui generis, pôsto
pela lei constitucional como auxiliar do Poder Legislativo.

4. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL

Sumariando as fórmulas e processos de fiscalização financeira po
deríamos afirmar, grosso modo, que elas se reduzem a três tipos funda
mentais: o processo italiano, de veto suspensivo e absoluto; o processo
francês, de fiscalização a posteriori, e, de permeio, o processo belga, de
veto limitado, com responsabilidade na ordenação da despesa.

São, como se vê, duas posições radicais, a francesa, de muita liber
dade antes e uma rigorosa inspeção posterior segundo o princípio de
Thiers; a dos italianos, de um rígido contrôle mesmo antes de se efetuar a
despesa pública, e uma posição intermediária, mista, a dos belgas.

Em nossa vida Republicana, da Constituição de 91 à de 1967, esti
vemos sempre presos ao processo do registro da despesa antes da rea
lização do ato, quando muito restando à autoridade executiva a facul
dade de ordenar a despesa sob sua responsabilidade. Em tal sistema,
funcionava realmente o Tribunal como órgão de contrôle efetivo, pois
alertava sempre e podia evitar que uma despesa que não consultasse ao
ínterêsse público fôsse aprovada.

Entendeu, entrementes, o constituinte de 1967, que tal processo di
ficultava em demasia a tramitação dos negócios públicos. Assoalhava-se,
e com alguma razão em certos Tribunais, que a ação das Côrtes de Contas
era morosa, excessivamente burocrática e não conciliada com os inte
rêsses nacionais e estaduais da época vibrante e rápida que vivemos.

Veio como estratificação do pensamento revolucionário de 1964, o
projeto do govêrno de nova Constituição para o Brasil. Neste projeto, per-
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mitam-nos Senhores, a pretexto de "agilizar os Tribunais", atingiu-se fun
damente as suas matrizes, as suas bases, a sua pr6pria razão de ser.

Por sorte o Congresso Nacional votou emenda aditiva que ainda con
seguiu salvar as aparências para que a nobre Instituição continuasse com
um mlnimo de faculdades e de competências. Criou-se um contrOle in
terno, estabelecido pela própria Administração que é a fiscalizada e
depois, asseverou-se que êsse contrOle deveria servir de base e sus
tento para o contrOle externo, êste da competência do Legislativo com o
auxflio do Tribunal de Contas.

Criaram-se as auditorias financeiras, transferindo, portanto, tOda a
missão fiscalizadora para fora do Tribunal. O que o Tribunal operava Intr.
murOI, no exame de todos os papéis e documentos que obrigatOriamente
lhe enviava a Administração, ficou para a fiscalização In loco, como se
o TribUnál, através de um passe de mágica, pudesse InstantAneamente
ter pessoal habilitado para examinar todo êste gr08So volume, nas mais
variadas repartições onde se empenha e se gasta o dinheiro público.

Deu-se, assim, um momento de transição que ocasionou por certo um
verdadeiro impacto. A lei constitucional acabou com os sistemas 8 prlorl,
e os Tribunais não tinham elemento e nem capacidade para se adaptar ao
nOvo tipo de fiscalização. De 67 passamos à Emenda de 69, que em nada
modificou o sistema. Estávamos, portanto, naquela perplexidade, e nAo
tendo competência em têrmos da lei antiga para exigir, e não tendo em
têrmos da lei nova pessoal e técnica compatrvel, ficamos à mercê da
crítica da sociedade e de uma quase omissão culposa. Foi quando, em
São Paulo, resolvemos fazer a experiência para atender à lei. E com os
elementos parcos que possulamos, implantamos, a partir de 15 de janeiro
de 1970, o nOvo sistema de fiscalização econOmico-financelra.

5. A EXPERI~NCIA PAULISTA

A nova vida para os Tribunais, de acõrdo com o sistema implantado
em seguida à Revolução de 64, ou seja, com a Constituição de 1967, pre
cisava começar ainda que engatinhando. Coube-nos, no Tribunal de São
Paulo, em fins de 1969, e inicio da década de 70, a ingente tarefa de
pôr em prática, com os elementos posslveis, o nOvo sistema. De primeiro,
assaltou-nos a preocupação de que a auditoria, instituição tlpicamente
privada, precisava se publiclzar. Aliás, é tendência marcante do direito
privado a sua publlcização, consoante já adivinhara o extraordinário ju~

rista francês Savatier. Mas esta publicização precisa ser vestida para
ingressar no mundo dos fatos. Procuramos dar-lhe a dimensão adequada".
Procuramos definir-lhe as fronteiras e no transplante usamos da medicina
mais bem dosada para que se evitassem as posslveis rejeições. Pois não
era um corpo até então estranho que se adicionava à Administração Pü·
blica?

Seis meses passados desta experiência pioneira em todo o território
nacional, acredito que se possam adiantar algumas primeiras conclusões.
O sistema pode dar resultado no futuro quando tivermos pessoal, e pessoal
habilitado; costume, vale dizer, usos e maneira de ser e de viver da Ad-
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ministração criando as condições indispensáveis para que o processus
atinja as suas finalidades; formação de técnicos, como tentamos e con
tinuamos a tentar, em São Paulo, no patrocínio de cursos de auditoria
para nossos funcionários na Fundação Getúlio Vargas; solução para a
problemática criada de um quase divórcio entre a cúpula do Tribunal e
as equipes de auditoria, pois, na verdade, pràticamente se transferiu o
poder de decisão dos Senhores Conselheiros, que se tornaram, a rigor,
meros referendadores das irregularidades, porventura levantadas pelos
que vão fiscalizar in loco a administração.

Até o momento não vemos com bons olhos os primeiros resultados.
Daí porque pregamos a necessidade de um sistema fiscalizador misto.

6. O SISTEMA MISTO DE FISCALIZAÇÃO

Desde 1967, no Congresso de Tribunais de Contas, na Guanabara,
temos procurado dar uma contribuição positiva e factível para que a
fiscalização realmente se exerça em moldes que nos parecem o quanto
possível perMitos. Tentamos o sistema misto de fiscalização, através de
um projeto que chegamos a oferecer para a deliberação daquele conclave
e que dêle chegou a merecer a aprovação, por maioria de votos. Apre
sentamos algo que por várias correntes era considerado impossível de
conciliação: o sistema clássico e o nôvo sistema. Entendíamos, como en
tendemos, que o sistema das auditorias financeiras é válido e oportuno,
desde que seja completado com o sistema de exame de tôda a despesa
pública, no Tribunal através do envio de papéis e documentos para exame
prévio.

Aí sim, teremos uma fiscalização quase perfeita, e se nos acusassem
de, volvendo ao sistema antigo, voltarmos à combatida burocracia do Tri
bunal, acrescentaríamos, como contribuição, que o problema da fixação de
prazo, que tão bons frutos deu na esfera da elaboração legislativa, poderia
também resolver o problema de tempo, única acusação que até hoje se
fêz, válida, em tôrno da atuação dos Tribunais de Contas. Acreditamos
que a experiência deveria ser tentada, para que, a par da rapidez dos jul
gamentos, se obtivesse uma quanto possível rigorosa inspeção e fisca
lização. Aliás, tal idéia, para gáudio nosso, vem inscrita na Constituição
do Paraná, de fevereiro de 1970, registro prévio da despesa a ser efe
tuada, com prazo de trinta dias para o Tribunal se manifestar, sob pena
de importar em aprovação o silêncio.

Aí o Tribunal de Contas continuaria com a faculdade de se pronunciar
com os elementos vindos de fora, carreados pelas auditorias e, por dentro,
por via da análise legal, contábil, econômica, através de seu pessoal es
pecializado e órgãos componentes.

As decisões tomadas em São Paulo, e cito algumas de importância,
como a da verba pessoal e da verba de representação dos deputados e o
caso Capua e Capua, Secretaria da Educação, somente foram possíveis
pelo exame, por meio do crivo da legalidade da despesa, em atividade
intramuros.
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Não acredito que com o atual sistema das auditorias, tão somente,
se pudesse atingir àqueles resultados.

E apenas para se medir a fôrça do Tribunal, digo mais no respeitante
à moral, é de se ver pelo menos em São Paulo o que já se tem conseguido
no aprimoramento das finanças municipais, no saneamento da vida eco·
nômica dos Municipios.

Ninguém ignora que o Municrpio é hoje o nôvo rico da vida pública
nacional.

Por via de participação nos impostos que a União e os Estados
arrecadam, chegamos, inclusive, ao absurdo de termos Municiplos fan
tasmas que s6 existem para aproveitarem das gordas receitas federais, o
que está exigindo providências moralizadoras dos responsáveis.

Pois bem, êsse Tribunal que repito não está suficientemente apare
lhado em pessoal e competências, mesmo assim tem conseguido uma pal
pável melhoria nos sistemas e na vida administrativa dos Municlpios onde
se decide hoje, pelo volume de dinheiro existente, parte da poHtica finan
ceira nacional.

Ou seja, bem ou mal dirigidos os investimentos, sofrerá o comando
econômico nacional.

Relevante, pois, nesse particular a ação pedag6gica e punitiva do
Tribunal de Contas, apesar de parca e infima no que toca às suas prer
rogativas.

7. O TRIBUNAL DE CONTAS E O DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento em nosso entender é uma relação entre aquilo
que já se tem e o que se deseja.

Quando uma sociedade s6 deseja, é subdesenvolvida, e desenvolvida
quando a vida média é vivida por quase todos.

No fundo, é o que se denomina em têrmos coletivos como la jole de
vjvre.

Em têrmos coletivos, a alegria de viver é a máxima satisfação de
técnicas, serviços e produtos e um minimo de sofrimento.

Para êsse delideratum a vida moderna se esmera no patroclnio de
métodos que de forma rápida ensejem aquela satisfação.

Do melhor ou menor beneficio dessas práticas depende a alegria do
maior número.

O Tribunal poderia ser o mediador entre a melhor técnica e o anseio
médio, ou seja, a sede onde se plasmasse o desenvolvimento.

Mas como atrelar a velha e antiquada Instituição nas ondas do de
senvolvimento?

Sempre preocupou a minha mente essa possivel contradição. Pondo
se de lado as duas posições radicais, a extinção do órgão ou o deixa
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como está para ver como fica, tentaríamos uma solução intermediária. Já
que o Tribunal existe e, inclusive, foi mantido pela Revolução, porque não
aparelhá·lo melhor para a senda desenvolvimentista. Entre os grandes
homens da República brasileira um há, que se consagra definitivamente
entre nós e no exterior pela sua constante vitória contra a inflação, razão
primordial de nosso subdesenvolvimento - o Professor Delfim Netto, Mi
nistro da Fazenda. Em conferência pronunciada em São Paulo era de se
ver o amor, a dedicação, o empenho com que S. Ex<:l engalanava o Tri
bunal de Contas, como órgão indispensável, mola mestra mesmo para
atingirmos aos quadrantes dourados do desenvolvimento nacional. Sonhei
com algumas idéias, misturei outras com aquelas e como se trata de dever
ser, não custa que elas por aqui se espalhem na tentativa de que todos
juntos possamos chegar a algumas conclusões para orientar e definir o
quanto possível melhor, esta, repito, polêmica e desconhecida Instituição:
o Tribunal de Contas. Prímeiramente não nos esqueçamos de que países
europeus que conseguiram suplantar a miséria das guerras e a luta fra
tricida, e que hoje ostentam como galardão, lugar ao sol na arrancada do
progresso, refiro-me à Alemanha, à Itália e à França, não extirparam de
suas organizações a Cour de Comptes, a Corti dei Conti e o Rechnungshot.

De outra parte, vale também considerar que as novas técnicas admi
nistrativas que aconselham o planejamento administrativo, a idéia pensada
e repensada da Administração antes da execução dos serviços: a priori
dade das obras colocadas nos orçamentos, que não mais devem findar
com o exercício fínanceiro, mas se prolongar numa longa manus de
execução pública por vários anos nas linhas dos orçamentos plurianuais;
a perspectiva que deve necessàriamente ter o administrador até no lan
çamento de títulos públicos no mercado, para as imprescindíveis ope
rações de crédito serem precedidas de uma pesquisa; a necessidade de
um estudo sôbre a natureza dos critérios de prioridade para as obras pú
blicas, o equilíbrio orçamentário; a virente vida municipal em tôda a sua
plenitude, de antevisão, de raciocínio a priori para maior rendimento dos
atos administrativos e das obras públicas, tudo isto, enfim, exemplifica
damente atirado na arena dos debates, não está porventura a merecer um
órgão apolítico e técnico que seja o grande estabilizador entre a mutabi
lidade das funções políticas e a diretriz uniforme que deve ser o termô
metro que meça o calor do desenvolvimento nacional?

Não haverã necessidade, talvez, de uma Instituição estãvel com
pessoal habilitado e técnico para se inserir no processus do ato admi
nistrativo antes, durante e depois, de executado?

Não será o Tribunal de Contas a grande Instituição que perenemente
se fixe no processo de execução da vida pública, a examinar e a propor;
a fiscalizar e a orientar, e, por último, na revisão, na tomada de contas,
nos exames a posteriori. chegar às conclusões de que uma administração
realmente cônscia de suas responsabilidades públicas atingiu ou não, em
cheio, os seus altos objetivos, em favor do bem comum?

NãO é o Tribunal o que deve definir a auditoria como método público
que deixando de ser meramente contábil onde só os aspectos financeiros
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e orçamentários sejam levados em conta, se transmude num processo
onde o exame da legalidade, a análise jurídica, a pesquisa econômica, a
conveniência e a oportunidade do ato administrativo sejam considerados,
medidos e julgados?

Ora, talvez digam os Senhores. que tudo isso já está sendo feito, ou
pejo menos, está sendo tentado na órbita do Executivo que pensa, planeja
e executa. Mas não é verdade histórica que sobretudo as nascentes de
mocracias só funcionam dentro do sistema checks and balancei; não é o
contraditório, ou a expectativa dêle que orienta, no seu sentfdo mais pro
fundo, o processo democrático; não é o Tribunal a grande esperança, a
grande abóbada onde vem ou onde deveria vir ecoar o reclamo popular
que pagando os seus impostos desejaria vê-los, e direito natural para isso,
tem, bem aplicados. Não deveríamos, inclusive, tentar com que a Casa de
Contas tivesse uma via de diálogo direto com o povo? Não se poderia
imaginar, na esteira de um Seabra Fagundes, preocupado, inclusive, com
o se atribuir faculdade e competência à Côrte para o exame da moren
dade dos atos administrativos e não apenas de sua juridicidade, criar
uma figura processual nova dentro do âmbito do Tribunal de Contas, de
uma verdadeira ação popular que possibilitasse a qualquer do povo a
contestação de todo e qualquer ato administrativo que importasse em
má aplicação dos dinheiros públicos? Dirão os Senhores, quem sabe, que
se pretende para o Tribunal, uma velha Instituição, tantas novas compe
tências e que talvez aquêles que ontem se aninhavam no exame deses
perador de uma mole de processos de prestação de contas, não teriam
talvez êste verdadeiro impulso milagroso e criador para colaborar com o
desenvolvimento.

Diria eu, renovem-se as competências, as idéias e os ideais, chama
necessária para qualquer cometimento humano, e farão saltar dos homens
que compõem as Côrtes tôdas as suas fôrças, quem sabe um pouco ador
mecidas, 8X VI'89's.

Ar teremos o Tribunal de Contas engajado na luta pelo desenvolvi
mento, meta, alvo, diretriz de tOdas as fOrças vivas da Nação.

8. CONCLUSOES

1. O Tribunal de Contas remonta à antigüidade clássica.

2. O Tribunal de Contas, órgão sul generis, é constitucionalmente
auxiliar do Poder Legislativo.

3. O Tribunal de Contas funciona sobretudo pelas auditorias fi
nanceiras.

4. O Tribunal de Contas de São Paulo pela sua experiência, ainda
não encontrou seu melhor desempenho.

5. O sistema misto de fiscalização é o que mais se recomenda.

6. O Tribunal de Contas poderá e deverá ter um grande papel no
desenvolvimento. mercê de um substancial aumento de suas com~

petências e atribuições.



o DECRETO-LEI N9 1,038, ART. 29, § 59. MARMORES E
GRANITOS POLIDOS

AMANCIO JOSÉ DE SOUZA NETTO
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1 - Dispõe a Constituição do Brasil, com as modificações que lhe foram intro·
duzidas pela Emenda Constitucional n.o 1, de 17 de outubro de 1969, no seu art, 21,
incisos VIII e IX, que:

I/C • U'~ • t' , . pô ôbompete a moa InS Itulr Im sto 5 re: , ............•....•.
.. .. 4 ~ i ~ .

.............................................................................................................. "

VIIl--, produção, im~açijo, circulaç~ 'distri_uiGõo 06t consulJ'lo de lubrifi·
contes e cómbustíveis-'iquiclos'ou -gasosOs e de ene'9ia elétrica, imp6sto que
incidiró uma só vez sôbre qualquer dessas operações, excluída o incidência
de outro tributo s6bre elas;
IX - o ext~ação, a.circylação,. q di~tribui~ão ou ~. consumo das MINERAIS
do Pafs .. enurnet:ados-em IeP, jmp&ttn. ~e, incidirá' umc(s6 vezs6b~"~.,olquer
dessas operações. observado o disposto no final do 118m antenor ,ti

E logo a seguir, no seu art. 26, inciso 11I, §§ 1.0 e 2.°, estabelece:

"A União distribuirá aos ~stados, ao pistritp ~e~!ral e aos Municipios:
~ .( /","

...... + '.1 .. ~ .. , : , ",' 'f''""l' ,.., A." .

11I - noventa por cento do produto da arrecadação do imp6sto s6bre mine
rais do País mencionado no ítem IX do art. 21.

§ 1.~ """'I ~ distrt{)uição lerá 'Ieha- nos"t(nno$," Wfíderal, ewue poderá dis·
por s6bre a forma e os fins de apliéação dos recursos distribuídos, conforme
os seguintes critérios:

b) no caso do item ~I,_ p'roporciOnal à· ..pr~u,ão.
'. _. " ~. -. -...

§ 2.° - As indústrias consumidoras de minerais do País poderão abater o
impôsto a que se refere o item IX do art. 21, do ImpOsto sôbre a Circulação
de Mercadorias e do Impôsto s&bre Produtos Industrializados, na proporção
de noventa por cento e dez por cento, respectivamente."

2 - No plano constituciOnal foi, pois, mantida a feição bósita do tributo, aeres·
centando-se, openas, a inovação contida no art. 26, § 2.°, regra inexistente na legis·
lação anterior.

3 - Diante do letra do n6vo texto constitucional, continuam em vigor as regras
COMPLEMENTARES do Código Tributário Nacional (arts. 74 e 75), por isso que entre
elas não descobrimos nenhum atrito, capaz de justificar uma derrogação tácita.

4 - Na esfera da legislação ordinária, entretanto, algumas modificações impor.
fontes foram introduzidas no que concerne ao Imp6sto Único sôbre Minerais, fadas
trazidas pelo Decreto·lei n.o 1.038, de 21 de outubro de 1969, que, no seu art. 29,
revoga a legislação comum, anterior, sôbre a matéria, o qual passa a vigorar, por
determinação expressa do seu art. 30. a partir de 30 de outubro de 1969.

IMPOSTO ONKO

5 - A Carta Magno em vigor conservou, no que tange aos minerais do Pais, o
que PONTES DE MIRANDA <Com. à Consto de 1967. tomo 11, fls. 477) denomina o prin
cípio da UNICIDADE DO IMPOSTO e o principio da FEDERALlDADE EXCLUSIVA, ao declarar
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expressamente (art. 21, incisos IX e VIII) ". " impôsto que incidirá uma só vez sôbre
qualquer dessas operações, excluída a incidência de outro tributo sôbre elas:'

Complementando o nôvo dispositivo magno, perdura a regra esclarecedora do
Código Tributário Nacional (art. 74, § 2.°), do seguinte teor:

"O impôsto incide uma só vez sôbre uma das operações previstas em cada
inciso dêste artigo, como dispuser a lei, e exclui quaisquer outros tributos,
sejam quais forem sua natureza ou competência, incidentes sôbre aquelas
operações."

Dentro das balizas traçadas pela norma constitucional vigorante e pela sua lei
complementar, o Cód. Tributário Nacional dispôs o legislador ordinário, no recente
Decreto-lei n.o 1.038, de 21 de outubro de 1969, que:

"A incidência do Impôsto Único exclui a cota de previdência e QUALQUER
OUTRO TRIBUTO sôbre os produtos minerais brutos, as operações de extração,
tratamento, circulação, distribuição ou consumo dos substâncias minerais
ou fósseis."

O pagamento do impôsto federal sôbre minerais exclui o pagamento de qual
quer outro tributo, federal, estadual ou municipal sôbre os operações de extração,
circulação, distribuição e consumo dos minerais.

MINERAL. PRODUTO MINERAL BRUTO. PRODUTO MINERAL TRATADO.
SUBSTANCIAS MINERAIS.

6 - Os minerais são componentes das rachas. quer dizer, os suas unidades básicas.
São substâncias naturais de composição química característica e delas se conhecem
muitas centenas ("Enciclopédia da Ciência e da Tecnologia" - Tomo I, fls. 107).

Sob o ponto de vista vulgar. mineral, minério e substâncias minerais são expres
sões sinônimos, e C<lmo tal sõo utilizadas. indistintamente, na legislação.

Segundo BEVILAQUA ("Teoria Geral do Direito Civil" - 2.° ed., § 39, fls. 243)
PRODUTOS são as utilidades. que Se retiram da coisa, diminuindo-lhe a quantidade,
porque não se reproduzem periodicamente ... "

Produto, conforme o magistério de PEDRO NUNES ("Dicionário de Tecnologia Jurí
dico" - 5.° ed., vol. 11, fls. 290) é "o coisa que se obtém da indústria humano, empre
gada para transformar em utilidade o matéria-primo".

Dentro no conceito jurídico comum, 00 qual deve ater-se o intérprete na aplicação
da lei tributária (art. 110 do Cód. Tributário Nacional), PRODUTO MINERAL é o utili
dade, é a coisa retirado do minério, da substância mineral (matéria-prima) pela
indústria humana, para atender a uma necessidade.

7 - A nova lei ordinária (Dec.-Iei n.o 1.038. de 21 de outubro de 1969) fola
em PRODUTOS MINERAIS BRUTOS (art. 2 taput) e PRODUTOS MINERAIS TRATADOS,
nestes quando, tendo aludido a operações de tratamento, lago adiante (art. 2.°, § 1.0)
detalha:

U§ 1.0 _ Para efeito do disposto neste artigo, são consideradas operações
de tratamento de substâncias minerais:
I - Os processos de beneficiamento realizados por fragmentação, pulve
rização, classificação, concentraçõo, inclusive por separação magnético e fio-
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tação, homogeneização, desaguamento, inclusive secagem, desidratação, fil·
1Togem e le'ligoc;ão;

11 - os demais processos de beneficiamento de que não resulte mo~ifii:ação
essencial na identidade dos minerais, ainda que exijam adição de outras
substâncias;

111 - os processos de aglomeração realizados por briquetagem, nodulação,
sinterização e pelotização."

O MINERAL BRUTO, que é o. que se t1presenta tal como foi extrafdo do solo,
quando submetido a um dos processos de tratamento previstos em lei {art. 2.0, § 1.0,
" n e nn, diz-se MINERAL TRATADO, continuando, ambos, a serem PROtlU10~

MINERAIS em relação aos quais o pagamento do impôsto único os imunizo contra
O pagamento de qualquer outro tributo federal, estadual ou municipal.

8 - Os produtos minerais, quer sejam BRUTOS, quer sejam TRATADOS, somente
são tributáveis pelo impôsto federal único sôbre minerais {art. 21, IX da Constituição;
art. 74, § 2.°, do Cód. Tributário Nacional; art. 2.° do Dec.-lei.n.o 1.038, {le 21-10-69),
sendo intributáveis, na extração, no consumo e na circulaçóo, pelos impostos sabre
produtos industrializados (IPI) e de circulação de mercadorias nCM, art. 75 do Cód.
Tributário Nacional).

o PRODUTO MINERAL mTADO

9 - Em 'face da lei ordinária (DecAei n.o 1.0$8, art. 2.°, § 1.0, incisos I, 11, 111),
são produtos minerais TRATADOS os produtos minerai~ brutos, as substâncias minerais
que tenham sido submetidos a um dos processos de· tratamento nela previstos <bene-:
ficiamento por· fragmentação, pulverização, classificação, concentração, separação
magnético, flotação, homogeneização, desaguamento, secagem, desidratação, filtrageml
\evigação; beneficiamento de que não ~esu\te a madifkoç60 essentia\ no identidade
dos minerais, ainda que exiiam a adição de outras substâncias; aglomeração realizada
por briquetagem. nodulação. sinterização e pelotização).

10 - A lei ordinária anterior (art. 1.0, parágrafo único, da Lei federal n.o 4.425,
de 8 de outubro de 1964, com a redação do Decreto-lei n.O 334, de 12 de outubrp
de 1967), conhecia todos êstes processos e a êles se referia expressamente usando
porém de outra nomenclatura (produto mineral beneficiado mecânicamente, por exem·
pio, em lugar de produto mineral tratado - art. 2.°, § 1.0, li, do Dac.-Iei n.o1.038)
tudo como se pode ver na norma então regulamentar (Dec. Federal n.O5S. 928 e 'Dec:
Federal n.Q 62.QS1), que assim dispunho:

"Art. 1.0, § 3.° - Entende-se por produto mineral beneficiado mecânica
mente, aquêle originário de um processamento de minerais brutos,· no qual
não haja modificação da identidade física ou· química dos minerais. Estão
incluídos nessa definição os produtos obtidos pelos seguintesprôcessos: .

a) fragmentação: redução a tamanho menor;

11) classificação ou separação por tamanho;

c) concentração: aumento da proporção dos minerais valiosos, bàseado na
variação das propriedades flsica e flsito-química das partfculas;
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d) uniformização ou homogeneização;

e) desaguamento: obtenção de um produto sêco por processos de decantação,
filtragem e secagem.

§ 4.° - Entende-se por aglomeração o processamento por briquetagem, nodu
loção, pelotização, sinterização e outros que tenham, do mesmo modo, como
finalidade a reunião de partículas minerais para um melhor aproveitamento
industrial./I

11 - Dó-se a FRAGMENTAÇÃO quando, V.g., se reduz matacões e pedras para
alvenaria a pedra britada; processa-se CLASSIFICAÇÃO quando se separa a brita pelo
tamanho, que pode variar de n.O 5 o pó de pedra; realiza-se CONCENTRAÇÃO quando
se trata de minério de ouro com mercúrio e se obtém uma amálgama rica em ouro;
diz·se uniformização ou HOMOGENEIZAÇÃO o processo pelo qual se torna o mineral
idêntico, igual, análoga (pelo polimento, modificando-se uma superfície bruta e irre·
guiar, em uma superfície lisa e plana, se chega a homogeneização, tudo conforme
laudo pericial 142/68, do INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA BAHIA); ocorre DESAGUA
MENTO quando, por decantação, filtragem ou secagem se extrai a água para obter
um produto sêco; verifica-se (] AGLOMERAÇÃO, que se pode obter através de brique
tagem, nodulação, sinterização ou pelotização, quando se desejo reunir partículas
minerais poro um melhor aproveitamento (o INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA do
Ministério da Indústria e do Comércio - Protocolo I.N.T. n.o 310/69 e o INSTITUTO
DE PESQUISAS TECNOLóGICAS de São Paulo, Relatório n,o 5.161, esclarecem que o
cozimento do barro, na fabricação do tijolo, da telha e dos blocos é um processo
de aglomeração).

Em todos êstes casos, o produto mineral continua produto mineral, não obstante
ter sido melhorado, purificado, ter sido, enfim, TRATADO por um dos processos pre·
vistos em lei específica.

12 - Em verdade, tratando-se de impôsto único sôbre minerais, à lei é que
compete dizer o que é mineral e até quando êle continua mineral, pois somente
enquanto o mineral fôr mineral é que êle estará suieito apenas ao impôsto único,
com exclusão de qualquer outro impôsto federal. estadual ou municipal (art. 21, IX,
da Constituição; art. 74, § 2.°, do Código Tributário Nacional; Dac.-Iei n.o 1.038,
de 21 de outubro de 1969, artigo 2.°).

Deixando de ser mineral, de ser produto mineral ou substância mineral. a coisa
poderá ser tributada pelo IPI e pelo ICM.

Tomemos um exemplo. O mármore é mineral. Como tal está definido nos tratados
de mineralogia e se encontra incluído na lista de minerais do País a que se refere o
art. 21, IX, da Constituição e o art. 6.° do Dec.-lei n.o 1.038.

Ao ser extraído da terra, mediante um processo de serragem, se converte êle
em produto MINERAL BRUTO (mármore serrado, mármore esquadrejado). Posterior
mente, recortado e polido (Ievigação, polimento, fragmentação - art. 2.°, § 1.0, I. 11 e
111, do Dec.-Iei n.o 1.038), convertido em peitoris, soleiras, ladrilhos, azulejos, passa
êle a ser um PRODUTO MINERAL TRATADO (nomenclatura trazida pelo Dec.·lei núme
ro 1 .038, art. 2.0, § 1.0). Continua sendo, porém, tlpicamente, um PRODUTO MINERAL,
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tributável, apenas, pelo impôsto único sobre minerais, cuio pagamento exclui a inci
dência .de qualquer outr.o tributo, federal, estadual ou municipal.

E assim o é parque a lei (Det.-leí n.o l.038) o:>sim o quis, deixando bem cJaro~

claríssimo, que o produto. mineral bruto submetido a operações de tratamento nelá
previstas (art. 2.0,.§ 1.°, I, 11, 111) não .perde, por isso, a condiçõo jurídica de produto
mineraL

[sse entendimento foi, anteriormente, consagrado pela jurisprudência dos tribu
nais e ad9tadl),. finalmente, pela SUPREMA CÔRTE (decisão do Juiz 'VANHO~ SALlES
DE NOBREGA - "Revisto Fiscal da .Br:ihia" 0.0 148, .fls. 2 a 5; Tribunal de Alçada Civil
de Síio Paulo - 2;0 Câmara, Agravo de Petiçõo n,O 116.767; Tribunal de Justiça do
Pa'ranó - Mandado de Segurança n o 36/65; Supremo Tribunal, Re'c. Extrq. Ii.o '60.363,
in Rev. Trim. de JÚr., vai: 45/400; Supremo Tribunal, RMS n,o 18.193, in Rev. Trim.
de Jur., vaI. 49/396).

13 '- Preciosíssimas poro a compreensõo do problema são as p.alavras do ilustre
e douto Juiz SALLES DE NOBREGA:

tlO ra• ti mármore e o granito, como' "minerais", devem ser' extraídos de
"minas", onde ocorrem, iniciando-se sua· produ~ão, obtidos as chapas, os
blotos, .que' sofrem. então 'redução o' pe·~aços.menores, por fragmentação ou
corte, com máquinas' de corte, podendo ser submetidas a polimento, com
maquinas politi"izes.

E, reduzindo-se os blotos, em .chopas e estas em pedaços menores, obtém-se
revestimentos de tOnstruções, ~s pedras para .pias, tompos de mesa por
processos que, são beneficiamento· mecânico, como se depreende do parecer
'do eminente professor citado.

f, também, êsse beneficiamento, Qbsoltltamente não' importa em alteração
das propriedades fisicas ou 'químicas do mórmore e do granito, continuando
sua estrutura molecular a mesma, nãóse modificando a' calcita, dolimita, ou
os ·feldspatos. quartozos etc....., que compõem· um ou· outro, ou as carac
terísticas de pêso, reações etc.. , ; ."

Portanto; trato-se ainda do' produto. In natUra, sem qualquer alteração
intrínseco, embora ·sua aparência· externa se modifique, pois do bloco original
se destacaram as cnapas, os tampos de mesa ou QS estátuas, ou as pedras
de cantaria:

Logo, contràr"iame'nte ao afirmado pela Fazenda. do Estado, em suas infor
mações, ine){iste qualquer modificação jntrínseca (por dizer respeito às pro
priedaoes' físicas ou quimicos) 'de ·tais minerais, modificadas as características
extrínsecas, pela redução; de tamânho,· seio n9 fargura, comprimento, gros
sura etc., exatamente. para odaptá"-Ios. aos. fins a .que 'se destinam.

Exatamente êstes fins, êste destino de mármore e granitos, que não se
modificaram, através dos séculos, 'aperfeiçoados apenas os métodos para sua
extração.e usos, que· marcam, a meu ver, o ·ESP1RITO NORTEADOR DA .tNCI·
DENCIA DO' IMPÕSTO ÚNICO e q~e cobre, como· vimos, nõo somente a suu
produção. (extração,no,'linguagem constitucional), mas sua importação, cir
culação,. distribuição e consumo.
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Se assim nõo fôsse, limitar-se-ia o legislador r:onstitiJinte a determinar opa
·nos a exclusõo dos outros impostos, no caso da pro~ução dêsses minerais,
isto é, a extraçõo e venda dos blocos arrancados dos minas, nos pedreiras.

"E iss,o p{)rque, o circulação, distribui.ção. e consumo, supõe transformação
do primitivo bloco em chapas menores, destas em pedras para pisos, rer:o
brimento de edifícios, pias e tampos de mesa/'

"O próprio Código Nacional Tributário, em seu artigo· 75, na previsão dêsses
fatos,. ordena expressamente que o lei observe o disposto no Título destinado
ao tributo único, no que concerne ao impôsto' de ptoduto's industrializados,
de importação e de circulação de mercadorias."

"Assim, pouco importa que o Fisco federal, ilegítima e inconstitucionalmente,
haja tributado, e de modo expresso, o mármore e o granito, com o Impôsto
de Produtos rndustrializodos, trozendG em sua e!>(eira a Fazendá Estadual,
procurando distinguir, diga-se com a devido vênia, pitiamente, entre a ope
ração comercial do produto in natura benef.iciado mecânicomente ou por
aglomeração e a operaçõo comercial do produto que sofreu processo de
industrialização, manufatura ou artesanato."

14 - Da mesma lucidez são as considerações do eminente Juiz federol ALVARO
PEÇANHA MARTINS quando, decidindo sôbre o assunto, sentencio'u:

"Os Autores adqu irem' mármore, granito e outras .pedras ~m bruto e fabricam
pisos, soleiros, peitoris, colunas e outros artefatos através de beneficia
mento p\Jramente mecânico, isto é, serragem, polimento e esculpimento. Por
esta indllstrializaçõo, vale dizer, sôbre produtos assim fabricados, o Fisco
federal, sob a alegaçõo de que o mineral in natura foi objeto de processa
mento que lhe modifkou a identidade física, exige o impôsto que a inicial
qualifico de inconstitucional:

A Constituição, após estabelecer, em seu ari. 22, compeHr à Uniõo decretar
impostos sõbre "extroçõo, circulação, distribuição ou' consumo de minerais
do Pais", consigna no § 5.0 do mesmo artigo:

Os impostos a que se referem os números VIII, IX e X incidem, uma só vez,
sôbre uma dentre as operações ali p"revistas e excluem quaisquer outros
tributos, sejam quais forem a Sua· natureza e competência, ~e!ativos às
mesmas operações."

Ora, assinalando a tirculação, distribuição ou C<lnsumo, claro que se refere
ao mineral em pedaços e beneficiado, nõo cabendo na cabeça de ninguém
o sel! generalizado consumo em blocos enormes. Por isso mesmo é que
CARLOS MAXIMILIANO, comentando a Constituiç'ão de 1946, deixou claro:

"Nenhum ônus fiscal, além do Impósto OnicoJ recai sóbre a produção, co
mércio, distribuição, consumo e importação ou exportaçõo de lubrificantes
e combustíveis líquidos ou gasosos de qualquer origem ou natureza, esten
dendo-se êste amparo aos MINERAIS do Pais e à energia elétrica. No têrmo
PRODUÇÃO se compreende, não só a extraçõo, <:0010 a refinaçõo, o PREPARO
para serem consumidos o combustível líquido ou gasoso, o lubrificante e os
MINERAIS ("Comentarios à Constituição Brasileira", vaI. I, pago 292)."
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I No mesmo linha de raciocínio se pronunciou o Doutor Juiz NEWTON BORESTE
BATISTA, do Guanabara, dizendo:

"Alega a impetrante que adquire "mórmore", ou granito, em bruto, simples,
serrado ou esquadrejado (chapas), promovendo, após, o seu polimento e a
sua redução aos tamanhos necessários para O seu emprêgo em revestimentos
de paredes internas ou externas, pisos e escadas, não sofrendo o mármore
ou granito qualquer modificação de sua identidade física' ou químico. E que
o mínerador, de quem adquire o mórmore ou granito em ~ruto, "recolhe aos
cofres da União o Impôsto Onico sôbre Minerc*."

Ora bem.

O chamado Impôsto Único s6bre Minerais, tributo federal sôbre "0 extração,
circulação, distribuição ou consumo de minerais do País, incide uma única
vez e exclui qualquer outro tributo, sejam quais ferem a sua natureza e
competência, relativos às mesmas operações" (Const. 1967, art. 22, X: art.
22, § 5.0), isto é, afasta qualquer tributo que recaia sõbre as operações
comerciais realizados com o produto in natura, beneficiado mecanicamente,
ou aglomerado por briquetogem, nodulação, pelotização e sinterização (Dec.
lei n.o 334, art. 1.0, parágrafo único).

Por outro lado, entende-se por produto mineral beneficiado mecânicamente,
segundo define o regulamento da lei n.o 4.425/64 - "aquêle originário
de um processamento' de minerais brutos, no qual não haja modificação da
identidade física, ou qufmica, dos minerais", incluindo-se nessa definição,

. entre outros, os processos de fragmentação, isto é, redução a tamanho
menor (Det. n.o 55.928, de 14-4-65, art. 1.°, § 3.° e letra a).

No caso em exame cuida-se de saber se o mármore, ou o granito, polidos
e reduzidos a tamanhos menores (conforme destinação: revestimentos, pisos,
escadas), estão, ou não, imunes e (ou) isentos de qualquer outro tributo.

Parece-nos que seria de um formalismo exagerado sujeitar a exame pericial
(através de via própria) unicamente para indagar se o mórmore ou o granito,
submetidos ao processo de polimento, sofre, ou não sofre modificação de
sua identidade ffsica ou qufmica. Sabidametlte isto não acontece. Esses mi
nerais, simplesmente polidos e reduzidos a tamanhos vários, conforme a
sua destinação (piso, revestimento, escadas), enquadram-se inequIvocamente

'no definição de "produto mineral beneficiado mecOnicamente" que faz o
regulamento da Lei n.o 4.425/64. Sujeitos ao Impôsto Onico sabre Minerais,
imunes estão a quaisquer outros tributos (Const., art. 22, § 5.°).

Concedo a ordem."

Esse ponto de vista firmado pela Justiça em 1.a Instância foi pouco e pouco
sendo consagrado pelas Côrtes (Tribunal de Justiça do Paraná - MANDADO DE SEGU
RANÇA N.o 36/ 65) e acolhido pelo SUPREMO TRIBUNAL ("Rev. Trim. d. Jur.", vols.
45/400 e 49/396), em três casos onde se discutia a respeito da incidêncià de outros
impostos, além do único, sôbre cal hidratada e águas minerais..

17 - Fulmimindo dúvidas estéreis e discussões acadêmicas, o Min. AUOMAR BA
LEEIRO (Agravo de Instrumento n.o 47.861 - DI6rlo da Justifa da União de 27-10-69,
fls. 5.025) afirma, com muito razão: "Produto industrializado está definido no art. 46,
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parágrafo único do Cód. Tributário Nacional, esteja ou não incluído nas tabelas
do IPI:'

A remissão n~s leva expressamente ao ari. 46, parágrafo único da rei comple
mentar fixadora das normas gerais do direito financeiro (art. 8.°, XVII, t, da Consto
de 1969), assim redigido:

"Para os efeitos dêste impôsto, considera-se industrializado o produto que
tenha sido submetido a qualquer operaçõo que lhe modifique a natureza ou
Q finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo."

Evidentemente, o conceito emitido é eminentemente relativo, sob pena de se che
gar a conclusões extravagantes, que nõo escaparam à critico de TITO REZENDE ("lm_
põsto de Consumo" - tomo " edição 1966 - fls. 16):

"Assim o MEL NATURAL, por exemplo, que não pode ser vendido na palma
da mão, nem em sacos, cestos ou caixotes, e não o é também em latas ou
barris -, sendo sempre engarrafado ou acondicionado em potes ou envol
tórios semelhantes - possa sempre a ser um produto INDUSTRIALIZADO.

Por outras palavras, NÃO EXISTE MEl NATURAl NO BRASIL, a não ser nas
colméias. .. enquanto 000 vier uma interpretação fiscal a dizer que, no
favo, êle já está acondicionado para o consumo."

A regra gerol consignada no art. 46, parágrafo único do (ód. Tributário Natio
no', definidora do que seja produto industrializado, dado a generalidade e amplitude
dos seus têrmos, há de ser encarada relativamente. De outra forma, poder-se-ia, por
exemplo, concluir que a amêndoa de cacau é um produto industrializado, pois ela
resulta de uma série de operações de beneficiamento (colheita do fruto, descasca
mento, fermentação do polpa, estufagem da polpa, secagem do caroço), cujo objetivo
é, exatamente, aperfeiçoá-Ia paro o consumo, o mesmo ocorrendo com o fumo, cuja
fôlha sofre umo série de processamentos (colheita, fermentaçào, secagem, mano
cagem etc... J, até se tornor opta paro o consumo.

indústria extrativa
indústria transformadora

indústria extrativa
indústria transformadora

indústria transformadoro

indústria transformadora
Art. 74, § 1.0 do (ód. Tri·
butário Nacional.

Indústria Extrativa.

petróleo
gasolina

gás natural
gás comum

Minerais

Lu brificontes

Energia Elétrica

Combustíveis gasosos

18 - ~ na área dos impostos únicos brasileiros, porém, onde mais se ressalta
a relatividade do conceito de produto industrializodo, fixado no art. 46, parágrafo
único do Código Tributário Nacional.

Realmente, em todos os casos de impostos únicos (combustíveis líquidos e gasosos,
lubrificantes, energia elétrica e minerais), êles incidem sôbre produtos industrializados
típicos ou, pelo menos, produtos oriundos da indústria extrativa, como se pode ver
do seguinte quadro explicativo:

Combustíveis líquidos
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Em princípio, portanto, todos os produtos minerais, são produtos industrializados,
oriundos da indústria extrativa, pois a sua simples retirada do seio da terra, importa,
pelo menos, num aperfeiçoamento poro consumo, o que importaria dizer, tal como
disse TITO DE REZENDE ~abre o mel de abelha, que no Brasil não existe mineral
In natura, salvo quando ainda dentro da terra.

O minério de ferro, por exemplo, depois de deslocado do crosta terrestre, por
cargas explosivos, sofre as seguintes operações:

Lavagem minério lavado
Fragmentação redução a tamanhos menores

Classificação aumento do proporçõo do minero\

Aglomeração pelotização - reunião de partfculas minerais,
para maior aproveitamento.

Deixa o minério de ferro de ser substância mineral, de ser produto mineral,
por ter sido submetido a todos êsses processos de beneficiamento, de aperfeiçoa·
menta para o consumo? Evidentemente que não, e assim o é porque o conceito de
produto industrializado fixado no art. 46, parágrafo único do Código Tributário
Nacional é um conceito relativo.

19 - O assunto não é nôvo no nosso direito e está expressamente regulado
em lei.

Realmente, dispõe a Lei federal n.O 4.784, de 28 de setembro de 1965, no seu
arf. 2.°, §§ 1.° e 2.° que:

"§ 1.0 _ Consideram-se agrícolas, pecuários ou extrativos, poro fins desta
lei, os produtos dos gêneros vegetal, animal oU MINERAL, em estado natural
ou submetidos a simples operações de embalagem, empacotamento, fracio
namento, mOtlgem, separação, SERRAGEM, mescla, limpeza, eliminação de
impureza, POLIMENTO, congelamento, pasteurização, desidratação, refino,
cozimento, macel1lção, salgo, defumação, descascamento, prensagem e outras
que se lhes possam assemelhar.

§ 2.° - O disposto neste artigo não se aplica aos minerais do Pa\s, de que
cogitam o art. 15, item 111, do Constituição Federal e legislação comple
mentar, os quais continuam sujeitos à tributação do imp6sto único federa!."

Os produtos minerais submetidos, por exemplo, às simples operações de serragem,
POLIMENTO (mármores e granitos) e COZIMENTO (barro bruto na fabricação dos ti\olos.
telhas e blocos) erom denominados produtos extrativos, não se transformando em
produtos industrializados.

O mesmo acontecia com os produtos s6bre os quais incidem os demais impostos
únicos. O fato de se transformar energia elétrico (corrente alternado, corrente contr·
nua, baixa voltagem, alta vo\tagem, baixa amperagem, alto amperagem), de se modi
ficar ocombustlvel líquido (gasolina comum, gasolina azul, gasolina com 90 octanas),
ou de se ,misturar lubrificantes com aditivos (Revista de Direito Póblico - vaI. 5,
fls. 149 - Parecer do Prof. LUIZ GASTÃO PAES DE BARROS lEÃES - "Edit6ra Revista
dos Tribunais"), não redundava em convertê·los em produtos industrializados.
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o conceito expresso no artigo 46, parágrafo único do Código Tributário Nacional
é um conceito relatívo, e por isso nem sempre () aperfeiçoamento poro o consumo,
por exemplo, convertia determinado produto em produto industrializado.

20 - Percebendo essa verdade incontestável - a relatividade do conceito de
produto industrializado -, o legislador, no que tange aos minerais do País, cuidou
de deixá-lo bem cloro, no lei criadora do impõsto único, a êles pertinentes, minucio
samente explicando tôdas as operações e processos a que podiam ser submetidos
sem perder o condição básico de mineral.

21 - Tais processos, tais operações eram os anteriormente previstas pelo art. 1.0
da lei federal n, a 4.425 (Dec.-Iei n.O 334, de 12-10-67; Decretos federais n.as 55.928
e 62.981) e estão todos enumerados, hoje no art. 2. D, § 1.0, incisos I, 11 e 111, do
Dec.-lei n.o 1.038, de 21 de outubro de 1969.

Submetido um mineral o um dos processos previstos no art. 2.0 , § 1.0 , incisos 1,
11 e 111, do Dec. n.O 1.038, não se transformo êle em PRODUTO INDUSTRIALIZADO,
continua, nõo obstante melhorado ou adequado poro o consumo, um PRODUTO
MINERAL TRATADO que nõo ultrapassou, ainda, o fase anterior à industrialização.

Dir-se-á que o PRODUTO MINERAL TRATADO é um PRODUTO MINERAL BRUTO
TRANSFORMADO, vale dizer modificado no suo natureza e finalidade e aperfeiçoado
para o consumo, em síntese, um produto industrializodo.

De maneira absoluta, sim. Realmente, nóo é possível se esconder que o MIN~RIO

DE FERRO BRUTO e o M1N~RIO DE FERRO PELOTIZADO (processo de aglomeração) sejam
a mesmo coisa, o mesmo ocorrendo com série enorme de minerais que do suo extraçõo
do solo à sua utilização fino I, passam par uma série de modificações.

o FATO GERADOR DO IMPÕSTO ONICO. O ART. 74, I, E O ART. 46,
PARAGRAFO ONICO, DO (6DIGO TRIBUTARIO NACIONAL

22 - As circunstânCias expostos no item anterior não passaram despercebidos
00 legislador constituinte e 00 legislador complementar.

Com efeito, sentiram, ambos, que, na maioria dos casos, a simples extração do
mineral, o sua retirado do solo, podia, dentro dos conceitos dominantes, transformá-lo
em produto industrializado e assim sendo, nóo se alcançaria nunca o objetivo coli
modo com o tributação único.

Buscando solucionar, iurldicamente, todos êsses problemas, o Código Tributário
Nacional estabeleceu nos seus artigos 74, 1, e 46, parágrafo único que:

"74, I - O impôsto, de competência da União, sôbre operações relativas
o combustíveis lubrificantes, energia elétrico e minerais do País, tem como
foto gerador:
I - a produção, como definida no art. 46 e seu parágrafo único .

"Art. 46 - Parágrafo único - Para os efeitos dêste impôsto, considero-se
industrializado o produto que tenho sido submetido a qualquer operação
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que lhe modifique a natureza ou a finalidade ou o aperfeiçoamento para o
consumo."

23 - Diante dêsses claríssimos disp<lsitivos do Código Tributário Nacional, lei
de direito financeiro, lei complementar à Constituição, na fase de PRODUÇAO (extrair
- produzir segundo AUOMAR BALEEIRO - "Clínica fiscal", fls. 20 e fls. 49) o ImpOsto
único sôbre Minerais e o Impôsto sflbre Produtos Industrialilado~ "UM O MÉSMO
FATO GERADOR.

Em face das normas conjugadas do art. 46, parágrafo único e 74, I, do Código
Tributário Nacional, não importo que o produto mineral tenha sido submetido a
qualquer operação que lhe modifique a naturez.a ou a fina\idode, que I) operfeiçot
para o consumo. Não obstante tôdas estas alterações, o produto mineral continuava
produto mineral e como tal sofreria, apenas, a incidência do impôsto único, excluídos
quaisquer outros tributos federais, estaduais ou municipais.

24 - De uma generalização se passou a outra. Considerar-se, genericamente,
que qualquer modificação no produto mineral (a sua simples retirada do solo) o
transformava em produto industrializado é tão absurdo quanto admitir-se que o pro
duto mineral, mesmo modificado a sua natureza, a sua finalidade ou aperfeiçoamento
para () consumo, continua sendo produto mineral.

Entre ésses dois pontos extremos, inseriu-se, lucidamente, uma regra limitativa,
esclarecendo o que era produto mineral e até quando êle se conservava produto
mineral.

Essa norma limitadora foi, inicialmente. o art. L°. parógrafo único da lei i ..
deral n.o 4.425, de 8 de outubro de 1964. mais tarde modificada pelo Dec.-Iei
n.o 334, de 12 de outubro de 1967, regulamentadas pelos Decretos federais números
55.928 e 62.981, legislação essa hoie revogada e substituída pelo Dec.-fei n.o 1.038,
de 21 de outubro de 1969.

25 - No art. 2.° § 1.0, incisos I, 11 e 111, o Dec.-/ei n.o 1.038, dirimindo dúvidas,
esclarece quais os processos, quais as operações a que podem ser submetidos os
produtos minerais sem perderem tal condição, vale dizer, quais os processos e opera
ções que não transformam o produto mineral em produto industrializado.

Finalmente, deixando bem claro o seu pensamento, o legislador no mesmo diploma
legal citado, § 5.°, diz:

/IA incidência do impôsto único é restrita à fase anterior à industrialização
e não exclui a dos impostos sôbre a produção e a circulação de produtos
industrializados, inclusive serrados, polidos ou lapidados, obtidos de subs
tâncias minerais./I

Claro, c1arlssimo, meridianamente claro.

Quando o produto mineral sofre industrialização, deixa êle de ser produto mineral
e passa o ser produto industrializado, saindo da incidência do impôsto único, passando
à incidência do IPI e do leM.

eo que se dá, por exemplo, com o minério de cobre utilizado na obtenção do
cobre. Depois da industrialização desaparece o .in'rio (calcapirita, calcocita) e surge
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o metal (produto industrializado), Do PRODUTO MINERAL, possa-se ao PRODUTO
INDUSTRIALIZADO.

Não importa que tal produto industrializado, o cobre, tenha sido obtido de subs
tância mineral e muito menos importa que seja êle serrodo, polido ou lapidado. Sendo
produto industrializado, fica êle imune, desde então, ao impôsto único e sujeito,
a partir daí, ao IPI e ao ICM.

~ essa a única explicação poro o texto do § 5.°, acima transcrito, até porque
nunca se considerou, nem se pode considerar, sem mudar a essência das coisas, a
serragem, o polimento e a lapidação como processo de industrialização.

A lei federal n.o 4.784, ort. 2.°, § l.0, classifica como PRODUTO EXTRATIVO o
produto mineral em estado natural ou submetido a simples aperação de SERRAGEM
e POLIMENTO.

Na legislação do IPI, ainda mais específica, o granito, o mcirmore e pedras orna
mentais outras, meramente SERRADAS e DESBASTADAS jamais foram considerados
produtos industrializados, senda, EXPRESSAMENTE (Decreto n.o 61.514, de l2-10-67
- Tabela 25.15, 25.16) NÃO TRIBUTADOS.

26 - Tôdas essas diferenciações entre produto mineral bruto, produto mineral
tratado e produto industrializado, estõo, implicitamente, no texto constitucional de
1969, quando êste, no seu art. 26, § 2.°, estabelece:

liAs indústrias consumidoras de minerais do País poderão abater o impôsto
a que se refere o item IX do art. 21, do Impôsto sôbre Circulação de
Mercadorias e do Impôsto sôbre Produtos Industrializados, na proporção
de 90% e lO%, respectivamente."

Indústrias consumidoras de minerais do País são aquelas que transformam o
produto minerol em produto industrializado. As indústrias siderúrgicas, por exemplo,
que extraem do solo M1N~RIO DE FERRO (pirita etc.... ), o transformam em FERRO,
em AÇO etc.

Anteriormente, tais indústrias pagavam o impôsto único sôbre o minério de ferro
extraído e, depois, pagavam o IPI e aleM sôbre o metal (ferro) obtido na industriali
zação do minério. Agora, podem elas compensar, por determinação constitucional, o
impôsto único com O IPI e aleM.

Diferente é a indústria meramente beneficiadora do minério, vale dizer, a que
apenas trata (art. 2.°, § 1.0, incisos I, 11 e 111. do Det.-Iei n,o 1.038) o produto mineral,
sem transformá-lo em produto industrializado. Esta continua como antes, sujeita ape
nas ao Impôsto Único sôbre Minerais. e se paga UMA ÚNICA VEZ, em uma das
operações de extração, circulação, distribuição ou consumo do mineral in natura
ou tratado.

27 - Tal como está redigido, o art. 26, § 2.° da Carta Magna evidencia que
o legislador constituinte quis estabelecer diferenças fundamentais entre

Emprêsas consumidoras de minerais do
País Extração - Industrialização

Emprêsas não consumidoras de mine-
rais do País Extração - Tratamento
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As emprêsas consumidoras - vg. Cia. Siderúrgica Nacional; Belgo Mineira; Ma.,.
nesmOnn -/ contribuíam com o Impôsto Onico sôbre o Minério que extraIam de suas
próprias iazidas e comG logo em seguida o transformavam em ferro, vale dizer, em
produto industrializado, sôbre o metal obtido pagavam, também, IPI e leM, pois o
pagamento do impôsto único só imuniza o produto de outra tributação enquanto Ale
se conserva produto mineral (art. 2.°, § 1.°, incisos I, 1\ e 111).

As emprêsas beneficiadoras, extraem o minério ou o adquirem de terceiros e o
revendem ou exportam depois de submetê-Ios a simples processos de TRATAMENTO,
processos e operações previstas na lei especffica (art. 2.0, § 1.0/ incisos I, 11 e 111, do
Dec.-Iei n.o 1.038) e que não transformam o minério em produto industrializado.

o ESPIRITO DA CONSTITUIÇAO NO IMPOSTO ONICO

28 - Sendo os minerais uma das riquezas fundamentais do Pais, intimamente
ligada ao seu desenvolvimento e ao seu futuro, quis o legislador constituinte .pre
servá-Io de uma tributação anárquica, nociva, capaz inclusive de inibir a atividade
mineradora que os extrai do solo, convertendo-os em utilidades.

Para tanto, instituiu um IMPOSTO ÚNICO, excludente de qualquer outro tributo
federal, estadual ou municipal. pagável uma s6 vez e cujo valor arrecadado seria
partilhado entre a Uniõo, os Estados e os Municípios, c1assificóvel, por isso, segundo
RUBENS GOMES DE SOUZA (o sistema tributário federal - pág. 18'/ entre os IMPOSTOS
NACIONAIS.

Em síntese, o legislador c~nstit\linte, buscando disciplinar e racionalizar a tribu
tação dos minerais, fundiu todos os impostos federais, estaduais e municipais incidentes
sõbre os produtos minerais, convertendo em um único impôsto, cuja arrecadação seria,
a posteriori, distribuída entre aquelas mesmas entidades de direito público.

Resumindo magistralmente o porquê do art. 15/ n.o 111, e § 2.0, da Constituição
de 1946, hoje art. 21, IX da Constituição de 1969, diz AlIOMAR BALEEIRO ("Clínico
Fiscal", fls. 42) com a lucidez que lhe é peculiar:

"Qual é o "porquê" do art. 15, n.o 111 e § 2.0 ?

Por quê? Porque os combustiveis e eletricidade '(até que a atômica se difunda
fora das aplicações estratégicas) são as grandes fontes de energia e, como
os minérios, representam bàskamente a possibilidade do desenvolvimento
do Pais, que não pode ficar à mercê da incompreensão, da obstinação ou
do primarismo de qualquer bisonho legislador local. Porque nos paIses fe
derais, dos EUA, ao Canadá e ao Brasil, tende a reforçar-se o poder nacio
nal, "inclusive pelos meios financeiros, através da multiplicação dos lrantl
In·aid, ou subsídios, mercê dos quais os governos locais colaboram na reali
zação das grandes políticas nacionais, coordenando o competência do
"peculiar interêsse local" com os objetivos nacionais como a de racional lide
ou plano de viação. Bem pouco serviriam os vastos troncos ferroviórios e
rodoviários, destinados à unidade, desenvolvimento e defesa do Pais, se esta
dos e Municípios entendessem de construir as estradas locais e os camin\\os
distritais ou vicinais sem a coordenação com o sistema nacional ou se esma
gassem de tributos e obrigações fiscais outras, os combustrveis, lubrificantes,
a energia e os minerais.
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Em lugar de autonomia estadual e municipal poro tributar vendas, expor
tações, a licença de localização, tôdos as indústrias e profissões, que consis
tirem na produção, comércio, distribuição, exportação e importação de
combustíveis, lubrificantes, minerais e energia elétrica, a Constituição enfeixou
no poder federal esta competência fundindo todos êstes impostos num só e
partilhando a receita entre todos os governos, segundo a superfície, popu
lação e consumo de cada unidade política.
Nenhum perdeu o proveito. Todos participam dêste impôsto que enfeixo os
demais e para cuja decretação votam os representantes de todos os Estados
e Municípios, evitando-se apenas que os governantes de uma pequena parcela
comprometam os interêsses de todos."

29 - Qualquer modificação nesta diretriz constitucional direta ou indireta, expres
sa ou implícita, frontal ou oblíquo, importa na prática de manifesta inconstitucio
nalidade.

A luto, porém, foi árdua.

A princípio foram os Municípios, sustentando, com êxito político e judiciário, que
o Impôsto Onico sôbre Combustíveis e lubrificantes nâo excluía a incidência do Impôsto
de Indústrias e Profissões, sob o fundamento de ser êfe um tributo pessoal; depois veio
a batalha da taxa de Previdência Social sôbre carburantes; mais tarde argumentou-se
que o art. 15, 111 e parágrafo 2.°, da Constituição de 1946, não era auto-aplicável self
executing e por isso, até a vigência da lei federal n.o 4.425, de 8 de outubro de
1964, os Estados e Municípios fizeram incidir tributos da sua competência sôbre os
minérios.

Hoje o argumento é industrialização. Famintos de receita, a União, os Estados e
os Municípios enxergam, em tudo, um processo de industrialização, transformando o
minério em produto industrializado, empurrando-o para a área de incidência do IPI
e o ICM. Dentro em breve não existirá, tributàriamente falando, mineral neste País,
salvo quando esteja dentro da terra. A suo simples retirado do solo converte-o,
màgicamente, em produto industrializado.

Entretanto, tal atitude há que ter um limite, e êsse limite é a Constituição quando
deliberou proteger a riqueza mineral, reservando para ela uma tributação única, racio
nal, harmônico e sobretudo estimulante das atividades mineradoras de que muito
depende, segundo as vozes mais autorizados, o futuro nacional.

30 - Por tudo isso não podem os legisladores ordinários, federal, estadual ou
municipal, ir além da marca, para tributar ao seu talante o produto mineral.

Muito menos pode o legislador ordinário, ao seu alvedrio, artificiosamente, mudar
a natureza das coisas, para considerar, arbitràriamente, que êste ou aquêle processo
de produção (retirada do solo, lavagem, secagem, pulverização, britagem, desagua
mento, serragem, desbastamento, polimento, classificação, concentração, fragmenta
ção, cozimento e aglomeração - lei n.o 4.784, art. 2.°, § 1.0; Lei n.o 4.425, art. 1.°,
parágrafo único; Dec-Iei n.o 334; Dec.-Iei n.o 1.038, art. 2.°, § 1.°, incisos I, 11 e
111; Decreto federal n.o 55.928 e Decreto federal n.O 62.981), que nada altera os
característicos intrínsecas do produto mineral, transforma-o em produto industria
lizado, tributável pelo IPI e pelo ICM, tudo com o propósito manifesto de frustrar
uma vedação presente na letra e no espírito da Carta Magna.
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31 - Há 11 anos, em 1958, já o insígne mestre baiano ALlOMAR BALEEIRO
(Clínica Fiscal - fls. 7 a 51), com a sua natural sensibilidade jurfdica, previa os acon
tecimentos atuais e, por isso, de logo emitiu sua crítica, demonstrando, entre outras
coisas, que PULVERIZAÇÃO não tirava ao talco, que in natura se apresenta em massas
ou agregados de estrutura laminar, o condição de produto mineral, imune, pela tri
butação única, ao pagamento dos então impostos de consumo, de vendas e consigna
ções e de indústrias e profissões (op. cit. fls. 7, 20 e 49).

Estes ensinamentos ainda hoje repercutem levando inclusive, o SUPREMA CORTE
a considerar imunes a outros impostos, em virtude de já terem sido tributados pelo
Imp6sto Único sôbre Minerais, a cal hidratada e a água mineral ("Revista Trimestral
de Jurisprudência" - vols. 45/400 e 49/396).

32 - Às conclusões da doutrino e do jurisprudência não podia ficar ausente o
legislador. E de fato não ficou.

Na lei vigente (Dec.-Iei n.O 1.038, de 21 de outubro de 1969, art. 6.°), troçou
êle a distinção entre BENEFICIAMENTO (art. 6.0 , I; art. 2.0 , § 1.0, I e 11), AGLOME
RAÇÃO e TRANSFORMAÇÃO (art. 6.°, parágrafo único; art. 2.0 , § LO, JII e art. 11).

Dentro, portanto, da sistemática do Imp6sto Único sôbre Minerais, o produto
mineral somente perde a condição de mineral quando submetido a um processo de
TRANSFORMAÇÃO, por INDúSTRIAS CONSUMIDORAS de minérios (art. 6.°, parágrafo
único; art. 11 do Dec.-Iei n.o 1.038).

O emprêgo dos processos de BENEFICIAMENTO (fragmentação, pulverização, clas
sificação, concentração, flotação, homogeneização, desaguamento, secagem, desidra
tação, filtragem, levigação, polimento, serragem, lapidação, cozimento e demais pro
cessos de beneficiamento de que não resulte modificação essencial na identidade dos
minerais, ainda que exijam adição de outras substâncias - art. 2.0, § 1.°, I e li, do
Dec.-Iei n.o 1.038) e AGLOMERAÇÃO (briguetagem, modulação, sinterização e peloti":
zação - art. 2.0, § 1.0, 111, do Dec.·lei n.o 1.038) não tiram ao mineral a condição de
produto mineral, sujeito exclusivamente, ao Imp6sto Único sObre Minerais cujo paga..:
menta imuniza contra a incidência do IPI e do ICM.

o PAGAMENTO DO 1MP6STO ONICO

33 - O Impõsto Único passa a ser devido quando da salda dos minerais, enu
merados em lei, da órea titulada da jazida ou das áreas limftrofes, ou na pFimeira
aquisição ao produtor quando o mineral fôr obtido por faiscação, garimpagem ou cata
(art. 6.°, Dec.-Iei n.o 1.038).

34 - O Impôsto Onico sõbre Minerais (IUM), será calculado à base das alfquotas
de 1%, 7%, 17% e 4% sObre o valor tributável (arts. 7.0 a 10 do Dec.-Iei n.O 1.038)
e incidirá UMA SO VEZ sObre o mesmo produto mineral (art. 21, IX, da Constituição
Federal de 1969; art. 74, § 2.°, do Código Tributário Nacional), ainda que Ale seio
objeto de várias operações comerciais.

35 - Em sumo, com pequenas modificações de natureza acessória, a nova legis.
loção manteve a sistemática anterior do Impôsto Único sõbre Minerais, daf, porque a
êle continuam aplicando os mesmos princípios doutrinários e jurisprudência até aqui
vigentes.



1. O desenvolvimento da tecnologia motivou a intensificação do ruído
nas grandes cidades até atingir o extremo da poluição do som, criando,
em conseqüência, um desafio no sentido de extingui-la ou. quando
nada, minimizá-la.

O silêncio no sentido puramente gramatical da palavra é a falta
ou ausência de som, de ruído, de barulho.

O ruído é condição quase que fatal do crescimento das cidades, do
desenvolvimento industrial, do próprio desdobramento ou intensificação
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das atividades humanas. A proporção que essas atividades aumentam,
cresce, em conseqüência, o ruído nas grandes aglomerações urbanas,
atingindo o som intensidade que acaba arruinando a saúde da popu
lação. Sendo impossível conceber uma grande cidade silenciosa, ·dado
que o ruído é de eliminação impossfvel, necessário é que se distinga
entre o ruído normal decorrente das aglomerações humanas e a p0
luição do som. Enquanto o primeiro é de eliminação impossível, êste
pode e deve ser controlado e reduzido de tal modo que evite prejuízos
à saúde, ao sossêgo e à segurança dos citadinos.

2. Acurados estudos demonstraram as modificações fisiológicas cau
sadas pela poluição do som: afeta o sistema nervoso, atinge o sistema
endócrino, prejudica o sistema da reprodução; pode causar, ainda, ten
são muscular, diminuição da secreção gástrica e provocar súbitas in
jeções de adrenalina na corrente sangüínea. As pesquisas em anda
mento indicam que o organismo humano é seriamente afetado pela
intensidade do barulho nos grandes centros urbanos e, nesse sentido, a
poluição do som é tão prejudicial quanto a poluição atmosférica. Psi
quiatras, psicólogos e fisiologistas têm constantemente assinalado os
males resultantes do excesso de ruidos urbanos. BELTRAN, professor da
Universidade de Buenos Aires, afirma que entre os fatôres determinantes
da loucura, nas grandes concentrações humanas, um lugar preponde
rante cabe à ruidosa modalidade do nosso ambiente. É tal o perigo do
som poluído que até mesmo anormalidades anatômicas nos recém-nas
cidos têm sido observadas.

O ouvido humano é o único sentido que jamais descansa, velando
mesmo durante o sono; dai porque pode o organismo humano suportar
radicais mudanças de ambientes, sem que possa suportar ruidos intensos.

J. B. ALVARENGA, tratando das trágicas conseqüências do abuso na
provocação de ruídos, transcreve, num dos estudos que publicou sôbre o
assunto, a opinião do prof. Luís CINTRA DO PRADo: "O ruido oblitera tOdas
as nossas faculdades, diminui o rendimento do trabalho, multiplicando
os enganos e acidentes, acarretando, acima de certos níveis, fadiga ex
cessiva, distúrbios mentais e neuroses mais ou menos graves. A insis
tência dos ruídos determina lesões no ouvido interno com perda tempo
rária ou definitiva da acuidade da audição", acrescentando uma
observação de JAMES WATl' sôbre o comportamento dos "play-boys"
que se comprazem em buzinar ou fazer roncar insuportàvelmente seus
carros ou lambretas, porque o barulho suscita no ignorante a idéia de
fôrça. (Ruídos abusivos causam trágicas conseqüências, artigo na "Fô
lha de São Paulo", de 17-5-64).

O Prof. A. C. PACHECO SILVA preconiza para os que vivem nas gran
des concentrações urbanas (Rio e São Paulo) uma dieta de silêncio de
seis em seis meses, sendo válida tal dieta mesmo que leis e regulamentos
venham amanhã a diminuir consideràvelmente a massa de ruídos nas
capitais.
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3. Evidentemente, a lei deve proteger o direito que o homem tem de
não ver sua saúde em perigo por fôrça da poluição do som. O direito à
saúde é um dos direitos personalíssimos de que goza a criatura humana,
razão porque não deve ser condenada a viver em ambiente em que a
poluição do som possa criar uma situação em que aquêle direito periclite.
O ordenamento jurídico de cada país deve, por isso, dispor de normas
capazes de preservar a saúde do homem, impedindo que o desenvolvi
mento tecnológico acabe criando condições tais que o ruído extremo
não possa ser controlado. :&:sse contrâle decorre da obrigação que tem o
Poder Público de assegurar às populações condições de habitabilidade,
propiciando-lhes, ainda, um mínimo de segurança no tocante à sua saú
de, pôsto que o barulho é um real problema sanitário que a tecnologia e
o direito positivo de cada país deve resolver.

4. Considerando o conceito ciceroniano - salus populi suprema lex
est (De legibus, IH, 3), qualquer implicação econômica deve ser rele
gada a plano secundário ou, até mesmo, olvidada em benefício da saúde
e da segurança do povo, desde que já se tem falado da fôrça tóxica do
barulho, o que manifestamente demonstra que o problema sanitário deve
encontrar em uma legislação adequada o necessário respaldo para a
sua eliminação ou diminuição.

De duas ordens, portanto, as soluções: as técnicas e as jurídicas.

5. O exame da legislação vigente demonstra que o legislador brasileiro,
embora não pudesse prever os extremos atuais da poluição do som, não
deixou de considerar o problema.

O Código Civil, no art. 554, estabelece que o proprietário ou o inqui
lino de um prédio tem o direito de impedir que o mau uso da propriedade
vizinha possa prejudicar a segurança, o sossêgo e a saúde dos que o
habitam.

A lei visa impedir o uso nocivo da propriedade e se, apesar do
impedimento, ocorre o mau uso, prescreve o art. 159 do mesmo Código
que aquêle que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou impru
dência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fi~a obrigado a reparar
o dano.

O que o Código Civil visa a resguardar - escreve o abalizado LOPES
MEIRELLES (Direito de Construir, ed. de 1961, pág. 27) - é a saúde indi
vidual de cada vizinho, em relação aos seus confrontantes. Em defesa
da saúde dos proprietários, moradores ou freqüentadores dos prédios
urbanos ou rurais, podem ser tolhidas tôdas as atividades ou imissões
de vizinhança que lesem ou ponham em risco o bem-estar físico ou
psíquico das pessoas sujeitas aos seus efeitos. Não se conhece discrimi
nação legal do que constitua ofensa à saúde, uma vez que esta pode ser
comprometida por agentes físicos, químicos, biológicos e até mesmo por
fatôres psicológicos de desassossêgo ou inquietação aos vizinhos. Tanto
ofende a saúde do vizinho o que mantém em seu quintal água empoçada,



82 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

propiciadora da proltieração de pernilongos, como o que produz em sua
oficina ruídos enervantes, ou emanações tóxicas, corrosivas ou mal chei~

rosas.
a insigne PONTES DE MIRANDA (Tratado de Direito Privado, 21). ed.,

1956, § 1.540), depois de afirmar que, em princípio, o uso da propriedade
é condicionado ao bem-estar social (- só se tutela a propriedade até
onde ela não provoque, ou não concorra para se estabelecer, ou persistir,
ou agravar-se mal-estar social ... ), escreve que, em se tratando de inte
rêsses particulares, ou protegidos privatisticamente, o proprietário ou
possuidor de um prédio tem direito de impedir que o mau uso da pro
priedade vizinha possa prejudicar a segurança, o sossêgo e a saúde dos
que o habitam. A segurança, de que se trata, é a material e é a pessoal.
Tanto ofende a segurança, ou pode vir a ofendê-la, quem trabalha na
casa vizinha com explosivos quanto quem acoita bandidos, ou recebe
jogadores que costumam brigar a tiros (se há apenas vozerio insuportá
vel, a espécie é de ofensa ao sossêgo).

A determinação da zona como fabril - é, ainda, outra afirmativa
de PONTES DE MIRANDA - ou a permissão de fábrica a certa distância
não exclui que possa alguém invocar o art. 554. Não se tira aos vizinhos
a pretensão às medidas que suprimam o elemento de ruído, ou de noci
vidade à saúde, que se possa evitar (e. g. surdinas, chaminés mais altas,
exaustores) .

É claro que, desde que o homem vive em sociedade tem que se
submeter a uma espécie de sacrifício, que os franceses denominam
"rançon du progres". Mas êste - como pondera J. B. ALVARENGA (Ruí
dos abusivos constituem motivo de ação judicial, na "Fôlha de São
Paulo", de 10-5-64) tem evidentemente o seu limite, que, uma vez ultra
passado com a verificação do excesso, enseja a reação, exercitável atra
vés procedimentos judiciais adequados, como a ação cominatória.

A jurisprudência dos tribunais é numerosa e tranqüila, asseverando
que o proprietário que produz ruído, de sorte a incomodar seus vizinhos,
é obrigado a se abster de tais atos; o ruído, porém, que autoriza o
procedimento judicial contra êle é o ruído excessivo ou anormal; tudo
aquilo que as contingências do meio tornam inevitável deve ser supor
tado e tudo que ultrapassar êsse limite deve ser proibido (R. T., 89/487).
Que ninguém, sem dúvida, pode pretender, sob invocação do direito ao
descanso, que tudo, em derredor, se imobilize e cale. Tem, todavia, cada
indivíduo direito a impedir que os outros o incomodem em excesso, com
ruídos insuportáveis. emanações prejudiciais à sua saúde e odores nau
seabundos (R.T., 103/600). Que nenhum vizinho tem o direito de pr~

duzir os danos, as importunações, os incômodos, O desassossêgo e o
perigo que entender, só porque ocupou a vizinhança antecipadamente,
fazendo tabula rasa do direito alheio e da legislação reguladora da boa
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convivência entre proprietários confinantes ou próximos. Se o barulho
é demasiado, ou se a lei proíbe o incômodo, o proprietário não pode
valer da anterioridade do seu estabelecimento ou atividade para conti
nuar molestando o próximo. A liberdade que exista de abalar o solo,
causar ruídos ensurdecedores, envenenar a atmosfera, poluir as águas,
aterrar ou inundar a superfície, quando o industrial vivia só em seu
lugar, deve cessar quando surge o direito de vizinhança e quando inter
fere com o direito do vizinho que depois se instalou, porque as liberda
des primitivas cessam quando surgem a vida social e a civilização, tra~

zendo consigo direitos alheios, que devem ser respeitados (R.T., 172/693).

Assim, o direito ao sossêgo preconizado pelo dispositivo mencionado
do Código Civil pressupõe situação normal em que o ruído urbano não
passe de um nível que torna a vida citadina suportável. Desde que o
ruído ultrapasse o nível da normalidade surge para o vizinho o direito
à restauração do sossêgo, pôsto que a repressão legal visa o ruído anor
mal, o som que passa do limite do suportável, enfim, o som poluído.

Assinale-se que o sossêgo que a lei tem em mira é o sossêgo relativo.
Impossível a cidade silenciosa, sem ruído, morta. O que precisa ser
acrescentado - ensina CARVALHO SANTOS (Código Civil Brasileiro
Interpretado, 10~ ed., 1963, VllI/12) - é que somente os ruídos exces
sivos, díurnos ou noturnos, pouco importa, são os prejudiciais ao sossêgo
público, ao sossêgo de cada um. Não é possível se conseguir que os vizi
nhos não façam barulho. Aquêles, por exemplo, que têm o péssimo hábito
de cantar, ou de fazer reclames em altos brados, são incômodos, são
indesejáveis, mas nem por isso se justifica contra êles qualquer procedi
mento. O que o juiz precisa ter em vista é o incômodo prejudicial, como
adverte GlORGI, verificando se os ruídos ou barulhos são excessivos,
capazes de prejudicar o vizinho.

A propósito, um acórdão do Tribunal do Distrito Federal assentou
que o mau uso da propriedade afere-se pelo critério da normalidade.
Nem todo o incômodo é reprimível, só o é o R.llormal, o intolerável, pois
que o que não excede da normalidade entra na categoria dos encargos
ordinários da vizinhança (R.T., 138/272). Portanto, judicialmente, para
a caracterização do mau uso da propriedade, presente o disposto no
art. 554 do Código Civil, deve-se adotar um critério capaz de facilitar a
distinção entre o bom e o mau uso da propriedade. 1!:sse critério é o da
normalidade, formulado por IHERING, a que RIPERT deu relêvo. Se o
ruído é normal, se o som não sai da pauta da normalidade, atingindo
apenas o limite natural decorrente das atividades comuns do ser huma
no, o incômodo que daí decorre não é reprimível, pôsto que êsse barulho
não atinge grau de toxidez que, criando desassossêgo, põe em perigo a
saúde do vizinho.
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Assentado fica, portanto, que o sossêgo que a Lei Civil protege é o
relativo, não cogitando do sossêgo absoluto, possível, sOmente, quando
tudo em derredor imobilize e cale.

O ruído intolerável, o barulho tóxico, o som poluído é que a lei não
tolera e a repressão aos incômodos gerados opera-se, no entendimento
de FILADELFO DE AZEVEDO (Destinação do Imóvel, pág. 100) de doiS
modos: ou o impedimento de funcionar, ou a reparação dos prejuízos.

Os ruídos normais devem ser suportados. O ruído anormal ultra
passa os limites da obrigação de vizinhança; surgindo para o vizinho que
incomoda a obrigação de não prejudicar, que consiste, como ensinam
COLIN et CAPITAIN (Traité I, nQ 742), "à ne pas exceder les inconvénients
ordinaires et inevitable$ du voisinage. Depasser cette limite, c'est violer
l'obligation". .

6. A violação do trabalho e do sossêgo alheios ~elo ruido constitui, de
outro lado, figura contravencional. O, art. 43 da Lei das Contravenções
Penais (Decreto~lei nQ 3.688, de 3 de outubro de 1941) dispõe que é
contravenção, punível com prisão Simples de quinze dias a três mêses
e multa, perturbar alguém o trabalho" ou o sossêgoalheio: .

I. com gritaria ,ou. algazarra;

11. exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacôrdo com
as prescrições legais;

lI!. abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
IV. provocando ou não procurando impedir barulho produzido

por animal de que tem a guarda.

Perturbar o trabalho é impedir que alguém possa exercer atividade
lícita e que só pode ser proveitosamente executada se houver condições
adequadas. O barulho ensurdecedor criado pelas buzinas, pelos alto-fa
~antes, pelos pregões urbanos, pelo uso de máquinas empregadas na
execução de serviços no logradouro público, por atividades industriais
em zonas proibidas impede a realização de qualquer tipo de trabalho
que exige concentração de atenção.

.O que a lei pune é o ruído que atinge um grau de intensidade capaz
de impedir a necessária concentração da atenção para que o trabalho
possa ser realizado adequada e proveitosamente, quer o traba1ho intelec
tual, quer o manual, desde que na eonsecução de um ou outro sejaneces
Bário ambiente tranqüilo que propicie concentração,. capacitando o tra
Ralhador a dirigir tôda a sua atenção para a atividade que realiza.

No caso do· sossêgo deve-se ter em mira, principalmente, o sossêgo
indispensável nas horas de repouso durante a noite. Os gritos discor
dantes e desordenados, o clamor de muitas vozes reunidas, a algazarra,
as gargalhadas prolongadas, o uso dellistrumentos ruidosos, a provoca
ção de animais para que produzam barulho, tudo isso, realizado à noite
de forma a prejudicar o repouso noturno, perturbam a paz das horas



OUTUBRO A DEZEMBRO - 1970 85

em que as criaturas humanas buscam o repouso restaurador das ener
gias perdidas no labor cotidiano, realizado com grande desgaste por
fôrça da poluição do som, principalmente, nas grandes cidades.

A lei pune, nessas duas figuras contravencionais, a produção de
ruídos que excedem a pauta da normalidade nas quatro hipóteses pre
vistas no art. 42.

7. A proteção da criatura humana contra o ruído tóxico encontra
instrumentalidade adequada nas leis administrativas e municipais.

Assim, o art. 89, XXV, XXVI e XXVII do Código Nacional de Trân
sito (Lei n 9 5.108, de 21 de setembro de 1966) estabelece que é proibido:

1 . Usar buzina:

a) à noite, nas áreas urbanas;
b) nas áreas e nos períodos em que êsse uso fôr proibido pela

autoridade de trânsito;
c) prolongada ou sucessivamente a qualquer pretexto;
d) quando, sem necessidade e como advertência prévia, possa

êsse uso assustar ou causar males a pedestres ou a condu
tores de outros veículos;

e) para apressar o pedestre na travessia da via pública;
1) a pretexto de chamar alguém ou, quando se tratar de veí

culo a frete, para angariar passageiros;
g) ou equipamento similar com som ou freqüência em desa

côrdo com as estipulações do Conselho Nacional de Trânsito.
2. Usar indevidamente aparelho de alarma ou que p~'oduza sons ou

ruídos que perturbem o sossêgo público.
3. Usar descarga livre, bem como silenciadores de explosão de

motor insuficientes ou defeituosos.

8. Entre as leis locais merecem destaque as do Estado da Guanabara
que, recentemente, editou, a 12 de agôsto de 1969, o Decreto-Lei nQ 112,
cujo Regulamento, publicado no Diário Oficial de 7 de outubro de 1969,
estabelece que constitui infração a produção de ruído, como tal enten
dido o som puro ou mistura de sons, com dois ou mais tons, capaz de
prejudicar a saúde, a segurança ou o sossêgo públicos.

Declara o Regulamento, no art. 29 , que prejudicam a saúde, a segu
rança ou o sossêgo públicos os ruídos:

I. produzidos por veículos com o equipamento de descarga
aberto ou o silencioso adulterado, bem como o originário de
buzinas de veículos de qualquer natureza na zona urbana,
salvo nos casos em que a autoridade de trânsito permitir o
seu uso;
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11. produzidos por pregões, anúncios ou propaganda nos logra·
douros públicos ou para êle dirigidos, por meio de aparelhos
ou instrumentos de qualquer natureza;

UI. produzidos por pregões, anúncios ou propaganda, à viva voz,
no logradouro público ou para êle dirigidos, nas áreas da U
e V Regiões Administrativas;

IV. provenientes de instalações mecânicas, fanfarras, bandas ou
conjuntos musicais e de aparelhos ou instrumentos produto
res ou amplificadores de som ou ruído, tais como radiolas,
vitrolas, buzinas, trompas, apitos, timpanos, campainhas
sinos, sereias, matracas, cometas, alto-falantes, tambores,
quando produzidos no logradouro público ou quando ouvidos
de forma incômoda fora do recinto em que sejam produzidos;

V. provocados pelo estampido de morteiros, bombas, foguetes,
rojões, fogos de artifício e similares;

VI. provocados por ensaio ou exibição de escolas de samba, ou
quaisquer outras entidades similares, no período de Oa 7 ha.
ras, salvo aos domingos, dias feriados e nos 30 dias que an
tecedem ao tríduo carnavalesco, quando o horário será livre;

VII. produzidos por animais, de modo a provocar 9 desassossêgo
ou a intranqüilidade da vizinhança.

Estabeleceu, ainda, o Regulamento que o estabelecimento que exer
cer atividade de venda de discos ou de gravação de sons e similares, s6
poderá tocá-los em cabina especial, cujo isolamento acústico impeça
seja o som ouvido fora do local em que é produzido (art. 39) sob pena
de não ser concedida a necessária licença de localização sem que dis
ponha da cabina com isolamento acústico. Estabeleceu, ainda, de forma
genérica, no art. 49 que é igualmente proibida a produção de ruídos:

a) que atinjam, no ambiente exterior ao recinto em que sejam
produzidos, nível sonoro superior a 86 decibéis, medidos na
curva "e" do "Medidor de Intensidade de Som", de acôrdo
com o método ME-268, prescrito pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas;

b) que alcancem, no interior do recinto em que sejam produzi
dos, níveis de sons superiores aos considerados normais, de
acôrdo com tabelas elaboradas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas.

O Regulamento em exame trata, a seguir, da aplicação das penali
dades em ocorrendo produção de ruídos capazes de prejudicar a saúde.
a segurança ou o sossêgo públicos. Estabelece diferentes penalidades
mais ou menos graves tendo em vista a intensidade e a duração do som.
Assim, o § 4Q do art. 6q declara que nos casos de estabelecimento indus-
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trial situado em zona apropriada, o ruído decorrente de sua atividade
só será considerado infração quando constatado que atinge, no am
biente exterior, nível sonoro superior a 85 decibéis, por medição realizada
na conformidade do estabelecido no art. 4l!, letra a, do Regulamento,
peja Secretaria de Ciência e Tecnologia. Declara, ainda, o Regulamento,
no art. 7l!, que para identificar a infração e fixar a multa, a autoridade
competente observará, além de outras circunstâncias, a duração do ruí
do, a natureza da fonte sonora causadora da infração, a hora em que
a mesma ocorreu e os riscos adicionais à saúde ou danos materiais que
possam acarretar a terceiros. O ruído - diz o parágrafo único do dispo
sitivo - será considerado eventual quando tiver a duração máxima de
15 segundos, e, contínuo, quando superior a 15 segundos, ou, ainda,
quando intermitente, durar tempo superior a êste.

No Estado de São Paulo a Lei nl? 2.126, de 29 de dezembro de 1952,
dispõe sôbre a proibição do uso de buzinas e instrumentos sonoros dos
veículos em geral.

A Lei nl! 4.805, de 29 de setembro de 1955, da Municipalidade de
São Paulo proibiu, sob pena de multa, a perturbação do sossêgo público
com o barulho de buzinas, "claxons", etc. E o Decreto nQ 3.962, de 26
de agôsto de 1958, que regulamentou a Lei nQ 4.805, determinou que o
nível máximo de som ou ruído permitido por veículo será de 85 decibéis
medido na curva "B" do "Medidor de Intensidade de Som"; proibiu,
ainda, na zona urbana, o uso de buzinas de automóveis ou similares, a
não ser em casos de extrema urgência, observadas as determinações
policiais.

9. Não será, dessarte, por falta de instrumentos legais que as autorida
des públicas se vejam impedidas de lutar contra a poluição do som.
Ocorre, porém, que o Poder Público não tem aplicado com persistência
e vigor essa legislação embora sua aplicação estrita seja capaz de dimi
nuir a intensidade do som nas grandes cidades. Campanhas educativas,
tendentes a formar uma mentalidade contrária à poluição do som, não
devem, também, ser desprezadas.

10. A questão do ruído adquiriu amplitude e gravidade maiores com
o advento dos aviões e intensificação das viagens aéreas. O rápido aper
feiçoamento da navegação aérea influiu até mesmo na concepção roma
na do direito de propriedade fixada no princípio: Dominum est jus
utendi, truendi et abutendi Te sua quatenus jUTis ratio patitur.

A concepção moderna deu à propriedade sentido eminentemente
social restringindo o amplo princípio romano, que incluía entre os direi
tos do proprietário o jus abutendi amplo e irrestrito que justificava até
mesmo atos de vandalismo praticados pelo proprietário. A evolução da
tecnologia e o advento de novas concepções da responsabilidade e dos
deveres do Estado começa a restringir o jus truendi.
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Há mais de quarenta anos; escrevendo a respeito, JAIR LINS afir
mou que a concepção atual do direito de propriedade tolera diversas
restrições e limitações em favor da coletividade, como as chamadas ser
vidões legais, cuja constitucionalidade ninguém ousa discutir e o poder
de polícia que, às vêzes, priva o proprietário de faculdades importan-
tíssimas. .

O advento da navegação aérea e o desenvolvimento da tecnologia
aeronáutica, que propiciou a abertura da era do jato-propulsão e das
velocidades supersônicas com o rompimento da barreira do som, têm
prejudicado o jus fruendi, bastando que se considere o vôo das grandes
aeronaves em baixa altura sôbre as propriedades situadas próximo aos
aeroportos.

11 . No Direito brasileiro é livre o tráfego aéreo sôbre o território na
cional, observadas as leis e os regulamentos. Exclui o direito positivo
indígena o direito dominial do espaço aéreo, o espaço aéreo navegável.
Entretanto, como assinala JONATAS MILHOMENS (Direito Aeronáutico,
pág. 170), ao direito de vôo sôbre a propriedade privada corresponde a
obrigação de não prejudicar o exercício do direito privado e, pois, a obri
gação de indenizar os prejuízos decorrentes do vôo (art. 61 do Código
do Ar).

Na concepção romana a propriedade se estendia verticalmente desde
o céu até o inferno, isto é, o proprietário exercia o seu direito usque ad
sidera et ad in/eras. Essa concepção, entretanto, já sofria restrições
no próprio mundo romano, como assinalou NETO CAMPELO (Direito
Romano, voI. 2 - O Direito das Coisas e das Ações, pág. 80): "Das apre
ciações da própria natureza do domínio torna-se patente que êle é ilimi
tado e abrange a faculdade de gozar de tôdas as prerrogativas possfveis
em relação à coisa. Entretanto, acontece que êle era excepcionalmente
submetido a certas limitações legais, feitas no interêsse geral ou parti
cular, quer atinentes aos imóveis, quer aos móveis."

Pode-se dizer, genericamente que a propriedade do sôbre-solo e do
subsolo vem sofrendo restrições desde Roma, embora essas restrições
tenham sido consideràvelmente acentuadas no correr dêste século.
Assim, distingue-se o solo das minas que se encontram no subsolo, e,
o limite, no sentido vertical, do direito da propriedade é da utilidade do
seu exercício, utilidade muito mais social do que do proprietÁrio. Assim
a jazida é bem distinto do solo e o espaço aéreo imedIatamente superior
à propriedade é livre ao tráfego aéreo. O proprietário, dessarte. se vê
diminuído no seu direito de propriedade, de um lado, pela individuali
zação do subsolo que contém jazidas; de outro, pela individualização do
espaço aéreo.
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12. O problema do ruído no campo do Direito Aeronáutico tornou-se
muito mais grave, criando sérias implicações jurídicas, com o apareci
mento dos aviões a jato-propulsão que produzem uma onda sonora de
intensidade muito superior à produzida pelos aparelhos convencionais
da época anterior.

Dois problemas devem ser considerados:
a) os danos causados pelo ruído nas proximidades dos aeropor

tos;
b) os danos causados pelo rompimento da barreira de som pelas

aeronaves supersônicas.
13. A intensidade da onda sonora nas proximidades dos aeroportos
implica, desde logo, na desvalorização das propriedades ali localizadas.
Conflitam o desenvolvimento tecnológico e o direito dos proprietários
dos imóveis afetados.

Os conflitos têm sido solucionados restringindo os direitos do pro
prietário sob o fundamento de que, sendo o espaço aéreo do domínio
público do Estado, deve-se admitir que ao mesmo pertence não só a
camada superior como, também, a inferior. Conseqüentemente, todo °
espaço aéreo pode ser utilizado pelo Estado não sendo possível conside
rar, contemporâneamente, o espaço aéreo imediatamente superior à
propriedade como acessório desta.

Nos Estados Unidos o Civil Aeronautic Act de 1938 e J Federa~ Avia
tion Act de 1958 fixando, claramente, o domínio total do Estado sôbre o
espaço aéreo, consideram que êsse domínio deve ser estendido até ao
solo nas proximidades dos aeroportos e nas entradas dêstes. Assim como
se pode derrubar uma árvore que perturbe manobras de decolagem e de
aterrissagem nos aeroportos, pode-se, também, turbar a posse dos pro
prietários pelo ruído dos aviões.

CALKINS, em estudo publicado no Journal of Air Law and Commerce,
transcrito na Revue Française de Droit Aérien, assinala que a origem
das medidas restritivas ao direito de propriedade, nos Estados Unidos,
encontra-se nas ações intentadas pelos proprietários que se consideravam
prejudicados pelo vôo das aeronaves e pretendiam, ou impedir o uso do
espaço aéreo situado sôbre suas propriedades, exercendo faculdades ine
rentes ao domínio, ou reclamavam indenização derivada da utilização
danosa dêsse espaço, não faltando mesmo proprietários que pleiteassem
a desapropriação inversa de seus bens.

A jurisprudência americana fiXOU-se no sentido de não considerar
a camada inferior do espaço aéreo como acessório do solo. Assentou,
ainda, que tendo o Estado o domínio do espaço referido, pode utilizá-lo
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amplamente, desde que o vôo dos aviões não cause prejuízos sérios ao
uso e gôzo das propriedades da superfície.

CALKINS concluiu suas observações assinalando que a propriedade
do solo sofreu e está sofrendo restrições dada a intensificação da circula~

ção cada vez maior de aeronaves e que a jurisprudência referida fêz
diminuir consideràvelmente, nos Estados Unidos, os procedimentos judi
ciais intentados.

Na França, quando a Air France incorporou à sua frota os primeiros
aviões Caravelle essas aeronaves decolando do aeroporto de Nice causa
ram sérios prejuízos aos proprietários da circunvizinhança e a solução
judicial foi no sentido de responsabilizar a Air France pelos prejuízos
causados. A decisão - como noticia VILLENUEVE, em estudo publicado
na Revue Générale de l'Air - Não teve como fundamento a violação
do direito do proprietário do solo, pâsto que o tribunal francês mandou
indenizar os danos, com assento nas disposições da lei francesa que
regula a responsabilidade por danos de terceiros na superfície.

14. Os prejuízos ocasionados pelo rompimento da barreira sônica é a
outra hipótese geradora de conflitos surgidos da produção de danos ori
ginados pelo ruído dessas modernas aeronaves.

FEDERICO N. VIDELA ESCALADA, em conferência proferida perante a
IV Conferência Interamericana de Direito Aeronáutico, sob a denomina
ção - "La responsabilidad por el ruído causado por las aeronaves", ver
sou os temas referentes aos problemas criados pelo rompimento da
barreira do som e destacou três soluções possíveis para os mesmos:

a) a fixação de um limite de intensidade admissível para o ruido
produzido pelas aeronaves;

b) a reconsideração da situação dos proprietários de imóveis;
c) a extensão do regime de responsabilidade pelos danos causa

dos a terceiros na superfície.

Quanto à primeira solução, depois de examinar diversos estudos
realizados nos Estados Unidos da América, VIDELA ESCALADA assinala
que, no estado em que se encontra a legislação aeronáutica, não parece
conveniente proceder a fixação quantitativa da intensidade do ruído
das aeronaves médias, naturalmente, do solo.

Tratando-se, entretanto, de problema cuja gravidade não se pode
negar é necessário fixar o limite da intensidade do ruído causado pelos
aviões supersônicos. A fixação do limite permitido obrigaria o contrôle
técnico da sua produção. Ademais, ultrapassado o limite fixado, surge
para o prejudicado o direito à indenização pelos danos causados, respon-
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sável O explorador da aeronave, o explorador do aeroporto ou o Estado,
desde que se tenha em conta que as emprêsas de transporte aéreo agem
em virtude de concessão estatal.

Quanto à segunda solução, suas dificuldades não são menores, A ju
risprudência dos tribunais tem examinado em profundidade a questão
da limitação dos danos que o ruído aeronáutico causa ao proprietário
da superfície. Se se admite que o proprietário tem uma faculdade de
domínio sóbre o espaço imediatamente superior à sua propriedade, deve
se, então, em contrapartida, reconhecer que o ruído das aeronaves super
sônicas afeta êsse direito e, se dessa afetação resulta prejuizo, deve surgir
o direito à indenização.

Em verdade os juristas defrontam-se com problemas cujo enqua
dramento jurídico não é fácil, principalmente quando se considera a
situação em que se encontra o direito de propriedade sofrendo tôda
sorte de restrições, limitado quer nas nações democráticas, como nas
ditaduras comunistas.

Desnecessária é a demonstração de que o direito de propriedade se
encontra em crise pôsto que sua função social conflita com os direitos
do' indivíduo, sendo, ao que parece, impossível a coexistência daquela
função com êstes direitos.

Depois de examinar o problema por vários prismas, assevera VIDELA

ESCALADA que

"las razones que han hecho prevalecer la posición negativa se
vincula con una cuestion de hecho y de díficultad de prueba:
no podría requeI;irse la prueba deI sobrevuel0 de un fundo, ni
cabria sustcner que únicamente cuando éste existe se ha tur~

bado la posesión deI duefío deI suelo. De ahi que, en defensa
deI mismo propietario, hay parecido más conducente la repara
ción de los prejuicios que pudiera sufrir dentro deI regimen
general de la responsabilidad aeronautica." (Cuestiones Actua
les de Derecho Aeronautico, M. O. FOLCHI, E. T. CONSENTINO

Y otros)

A terceira solução, referente a inclusão do ruído no regime de res
ponsabilidade por danos causados a terceiros na superfície, merece mai
ores considerações e o decidido apoio do publicista argentíno que tem
a aplicação do mesmo como uma das típicas construções do Direito
Aeronáutico. Assim

"no solo los propietarios dei suelo encuentran en ellas un medio
eficaz de protección, sino que sirven para fundar' la reparación
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de los prejuicios sufridos por cualquer persona, con gran vén
taje de non vincularse con el sobrevuelo de uu fundo, ni requerir
prueba respecto a que el vuelo haysido incorrecto, puesto que
el sistema prescinde de la consideración de la conducta d~l ex~

plotador de la aeronave, salve parar la agravar su situaci6n en
caso de dolo - de acuerdo a la ley argentina, dolo y culpa seg1ÍlJ
los textos internaciona,les vigentes -, hipótesis en que 10 priv~

de la limitación cuantitativa de la indenizacion."

Essas soluções merecem detido exame dos legisladores pôsto que a
aeronave supersônica, de uso militar até agora, está entrando em use
na aviação comercial e, dentro de pouco tempo, o ruído causador de
danos gerados pelos supersônicos l3erá uma realidade que deve ser enw

frentada.
O combate à poluição do som criado pelo intenso ruído resultante

dos vôos supersônicos exigirá dos juristas um esfôrço para a criação
de soluções adequadas que, por um lado, protegendo os direitos dos pro
prietários da superfície não entrave, por o~tro. o desenvolvimento do
transporte aéreo que, cada vez mais, tende a se intensificar. .

.'

Deve-se, ainda, levar em linha de conta, que os problemas técnicos
são de várias ordens e alguns dêles dependem sobretudo do maior conhe..
cimento de alguns dos aspectos das leis físicas referentes à ocorrência e
propagação dos ruídos decorrentes da superação da barreira do' som.
14. Ao constatar que o direito não acompanha os fatos, ou que, pelo
menos, não pode acompanhar a velocidade do desenvolvimento tecnoló
gico que cada vez mais cria problemas e implicações sociais relevantes
e urgentes, os juristas e os tribunais devem encontrar na instrumenta
lidade jurídica em uso as normas e os principios capazes de 'solucionar,
temporária e urgentemente, os conflitos que surgem da escalada tecno
lógica e da concentração de grandes massas humanas nas megalópolis.
O direito que o homem tem de fruir das vantagens criadas pela tecno
logia não conflita com o dever que tem o Poder 'Público de impedir que
o uso de modernos artefatos ultrapasse os' limites' além dos quais a
fruição significa abuso que põe em perigo a saúde, o sossêgo e a segu
rança públicas.

Constitui, de outro lado, êsse vertiginoso desenvolvimento tecnol6
gico, um desafio aos juristas para que busquem novos intrumentos e
novos métodos capazes de solucionar os problemas jurídicos gerados
pela tecnologia no seio da sociedade moderna de modo·à barmonizar as
conquistas da ciência e da técnica com ·os fundamentais direitos do
homem ao sossêgo e à segurança.
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o Direito Penitenciário é ainda nôvo.

Com efeito, há sàmente quarenta anos (lue, no X.Q Congresso da Comissão
Internacional Penal e Penitenciária, realizado em Praga, em 1930, se reconheceu
que havia, na execução da sanção penal, implicações de ordem jurídica, fora do
alcance, pois, da Ciencía Penitenciária; intimamente relacionadas com () Direito
Penal, ditas implicações contudo dele se diferençavam, para, com as contribui
ções, também hauridas de outros rnmos do Direito, constituir o próprio conteúdo
e adquirir a própria fisionomia, sob o nOme de Direito Penitenciário.

Por isso, é natural que êle ainda não esteja bem estruturado. E compreen
sível que ainda haja incertezas e vacilações a respeito até mesmo da natureza e
dos limites do seu objeto.

(0) Tese apresentll.dB na IV.o Congresso Nacional de Direito Pellil.l e Ciências Afins, reaUzado
em Recife, de 2 a 8 de agôsto do corrente ano; foi aprovada integralmente e por uUanimidnde.
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Viremos, porém, a medalha.

O Direito Penitenciário já não é tão nóvo.

Com efeito, já lá vão quarenta anos que foi reconhecida a sua existência,
e há já trinta e sete anos que, no IH.o Congresso da Associação Internacional
de Direito Penal, realizado em Palermo, em 1933, foi não só confirmado aquêle
reconhecimento da sua existência autônoma, como lhe foi formulado um con
ceito que abrange o enunciado do seu objeto. Isto é, «o Direito Penitenciário
consiste num conjunto de normas legislativas que regulam as relações entre o
Estado e o condenado desde que. a sentença condenatqrla legitima a execução,
até que dita execução se finde, no mais amplo sentido da palavra".

Por isso, natural seria que já houvesse maior interêsse a respeito dêsse ramo
do Direito. Teria sido de esperar que durante êsses anos - que, se ainda não
são muitos, já não são poucos - fôsse maior o desenvolvimento dos estudos e
dos conhecimentos necessários para correta configuração dos conceitos que lhe
dizem respeito, o que é fundamental para a sua estruturação e elaboração dou
trinária.

"'li.
Ora, quem se propõe dedicar-se a êste nôvo ramo jurídico, depara logo com

uma dúvida, quanto ao nome, à denominação dêle: é Direito Fenitenciário?
é Direito Penal Executivo? é Direito das Execuções Penais?

Essa dúvida não é destituída de importtincia.

Realmente se, por um lado, as expressões "Direito Penal Executivo" e
"Direito das Execuções Penais" são tomadas como equivalentes, por OUITO lado,
à expressão "Direito Penitenciário" se atribui conteúdo e extensão diversos.

Vejamos;

Deve-se ao penalista polonês Emil Stanislaw Rappaport a seguinte visão
trípartida do Direito Penal:

- Direito Penal Substancial;

- Direito Penal Processual;

- Direito Penal Executivo.

E foi com base nessa sua tripartição, que êle mesmo elaborou, em 1930, um
projeto de Código das Execuções Penais, que por motivos vários não chegou a
ser promulgado.

Quando, em 1933, a Associação Internacional de Direito Penal realizou o
seu 111.0 Congresso em Palerma, o penalista francês Joseph MagnoI apresentou
um esbôço de Código das Execuções Penais que, inspirado no projeto Rappaport,
pretendia, generosamente, servir de modêlo ou de orientação aos representantes
de tantos países presentes no Congresso, que entendessem dedicar-se à faina de
elaborar tal diploma legal para os respectivos países.
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É de notar que enquanto no Congresso se tratou de Direito Penitenciário,
e se formulou o respectivo conceito recém aqui apresentado, a sugestão de co
dificação se referia a Direito Penal Executivo ou Direito das Execuções Penais.

Depois houve a segunda Grande Guerra, houve tudo gue houve, com as
suas conseqüências não só sôbre o pensamento jurídico, mas sôbre o próprio
Direito.

Não obstante, porém, as distorções impostas pelas condições políticas e
as injunções provindas das condições bélicas, o desenvolvimento do Direito
Penitenciário continuou se processando, e bem assim as tentativas ou experi
mentos legislativos correspondentes.

:f: claro que em tais condições o desenvolvimento não foi viçoso nem livre
de deformações.

:f: claro também que sem a Guerra e suas interferências no campo jurídico
penal em sentido amplo, aqueles impulsos dados no Congresso de Praga de
1930 e na de Palerma de 1933, teriam tido bem outra repercussão na Europa
e no mundo inteiro.

Todavia, não é desprezível o que apesar de tôdas as dificuldades certo
número de estudiosos continuaram fazendo.

E eis que novamente a Polônia de Rappaport é pioneira, promulgando o
seu Código da Execução Penal que entrou em vigor a 1.o de janeiro do cor
rente ano.

Falecido Rappaport, a 10 de agôsto de 1965, seus discípulos continuaram
a obra, salientando-se dentre êles jerzy Sliwo\vski, professor de Direito Penal e
Penitenciário na Universidade de Torun.

Promulgado que foi o Código, é ele, Jerzy SIiwowski, que nos informa {lue,
dentro do Código da Execução Penal polonês, o Direito Penitenciário tem parti
cular realce ... E explica: " ... il codice di esecuzione deHe pene non tratta
soltanto deI dmtto penitenziario, cioe non si limita a esporfe le nonne riguardan
ti l'esecuzione delle pene privative della libertà, ma regala l'esecuzione di tuttc
]e pene e delle altre misure penali". (1)

Isto é, conforme esse ponto de vista, o Direito Penitenciário se limita à
execução das penas privativas da liberdade.

Da se(lüéncia das explicações, entende-se que até mesmo os benefícios con
cernentes às penas privativas da liberdade, quais sejam, a suspensão condicional
e o livramento condicional (êste hoje interpretado muito mais como estágio
inserido na execução da pena privativa da liberdade, do que como benefício),
escapam do Direito Penitenciário; em outros têrmos: o objeto do Direito Peni
tenciário se restringe à execução das penas privativas da liberdade, enquanto,
somente, tal execução se opera dentro de estabelecimento penal - penitenciário.
A execução de tôdas as demais penas previstas pelo Código Penal polonês -

(1) JerZ}' Sllwows.ki. "li nuovo Codice dell'Esecuzione Penale in Polonla". Rassegna di Studj
Penlten~iari (Roma. Mlnistero di Orazla e Olustina, Marzo Aprile l!170). Pâg$. 202 e 203.
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morte, penas pecuniárias, confisco, interdição de direitos, penas restritivas de
liberdade (sem prisão), e bem assim as medidas de segurança, além daqueles
benefícios, e, ainda, nonnas concernentes à prisão provisória - tudo isso escapa
do Direito Penitenciário, mas, juntamente com êle e seu objeto, constitui o
objeto do Direito da Execução Penal e seu Código.

Sem embargo do respeito que êsse ponto de vista merece, pois que nêle ~

a Polônia que assume posição - a Polônia, cnde há tantos decênios o assunto
vem ocupando a atenção de estudiosos que nêle se fazem especialistas - podem
ser feitas algumas considerações ou, talvez mesmo, objeções.

Como vimos, no conceito de Direito Penitenciário fonnulado pelo Congresso
Internacional de Direito Penal realizado em Palenno, em 1933, cabia não s6 a
execução das penas privativas da liberdade, enquanto, para u .:.eU cumprimento,
o condenado devesse estar recolhido a estabelecimento penal - a penitenciária
- mas a execução no mais amplo sentido da palavra.

Por quê, então, a Polônia - e quem lhe segue inteiramente a orientação 
reduziu os limites do Direito Penitenciário, colocando-o, com seu objeto, dentro
do Díreito da Execução Penal, ou Direito Penal Executivo?

Sem excluir a existência de outros motivos, parece que um houve que
exerceu grande influência. Trata-se de um fenômeno de ordem semântica, pelo
qual as palavras penitência e penitenciária vieram tendo seus respectivos senti
dos modificados.

A palavra penitência, nos primórdios do Cristianismo, significava "volta
sôbre si mesmo", com espírito de compunção, para reconhecer os próprios peca
dos (ou delitos), abominá-los, e propoNe a não tornar a incorrer nêles (i. é, a não
reincidir). E: a própria pena exercendo a função de emenda, eis que pena e ~ni.

tência são palavras da mesma família, em cujo sentido se encontra tambem a
idéia de "aflição, dor, pesar, desgôsto, arrependimento" (Aliás, no pensamento
católico, ainda hoje é êsse o sentido).

Entendiam os cristãos dos primeiros séculos, que, para isso, era preciso
haver condições exteriores que propiciassem as adequadas disposições "espiri
tuais"; era preciso ambiente adequado, pela sua austeridade, pela relativa pri
vação das satisfações e consolações humanas.

Havia, já entre os primeiros cristãos, aquêles que, desejosos de se corrigir
dos pecados e defeitos, mesmo os mais insignificantes, para alcançar a santidade,
recolhiam-se espontàneamente em lugares, casas, que oferecessem tal adequado
ambiente. Esses lugares, essas casas, onde se recolhiam pessoas espontâneamente,
para fazer, pois, penitência, eram denominados penitenciais.

Mas havia também outros lugares, outras casas, nos quais eram recolhidas,
eram compelidas a se recolherem, para fazerem penitência, as pessoas assim
condenadas por um Juiz ou wn Tribunal eclesiástico. ~sses lugares, onde eram
recolhidas as pessoas condenadas, para que fizessem a penitência (i. é, a refor
mulação interior que as dispusesse a não reincidir) eram os penitenciários.
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Quando a Justiça laü:a, a Justiça dos Estados, adotou a prisão como forma
de pena.. fê-lo inspirada nos penitenciários da Igreja, daí por que adotou a
denominação penitenciário, que em algumas línguas manteve a forma no mas
culino, assumindo em português a forma feminina penitenciária, para designar
os edifícios - especialmente construídos, ou adaptados - destinados ao recolhi
mento de condenados àquela pena. No mascufino ou no feminino, porém, a
palavra deixou de ser adjetivo, para ser substantivo.

Entretanto, a palavra penitenciário, quer no masculino quer no feminino,
ainda conserva função de adjetivo, para designar a qualidade de um substan
tivo que se refere ou se relaciona com a penitência, que, como vimos, é a própria
pena exercendo a função de emenda.

Ora, a emenda é a função ética, específica, da pena (que, por natureza, é
retributiva, punitiva, e repressiva); as demais funções: de intimidação, de defesa
social, de reeducação, de reajustamento social - são utilitárias, acessórias à
emenda (É de não esquecer que as funções da pena não se confundem com cS
finalidades: finalidade principal, ética ~ fazer justiça; finalidades acessórias,
utilitárias - prevenção geral e prevenção particular ou individual).

Aqui tamhém vale o brocardo que diz que "o aC€ssório segue o principal".
Assim, tudo que se relaciona COm a penitência - que é a própria pena na sua
função específica, principal - e tudo que para ela concorre, é perfeitamente
abrangido pelo adjetivo penitenciário.

O recolhimento coato a um estabelecimento penitenciário não é da essência
da pena, mas é tão-somente um acidente, uma circunstância modal; é um aces
sório. É acidente, circunstância, acessório, como outros que têm surgido e per
manecido, ou desaparecido, sem penetrar na substância da pena.

Assim, conforme o estilo da vida moderna, confonne a mentalidade e a
"Weltanschaung", outras situações vitais, que não somente a de recolhido a
um estabelecimento, outras limitações têm sido adotadas como fonnas de pena.
A substância da pena, suas funções e suas finalidades, permanecem as mesmas,
quer a pena consista em recolhimento a estabelecimento próprio, quer consista
em restrição no ir e vir ou no agir, peja submissão a normas de conduta impos
tas (como pena), quer consista em restrições de ordem econômica, diminuições
patrimoniais. Isto é, pena e penitência continuam intimamente ligadas. Isto é,
ainda, penitência não quer dizer somente pena em forma de recolhimento a
um estabelecimento próprio para isso; penitência é a própria pena no seu di
namismo específico, que se opera na fase de execução.

Portanto, àquele conjunto de princípios jurídicos, e de doutrinas, àquele
conjunto de normas jurídicas que se ocupam da pena na fase de execução, e
de tudo que com dita execução se relaciona ou para ela concorre, cabe bem
o nome de Direito Penitenciário. Só por um fenômeno que a Semântica explica,
é que a palavra penitenciário (e sua forma feminina) ficaria reduzida a designar
o estahelecimento de execução de pena privativa da liberdade, e essa mesma
pena.
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Perguntar-se-á: e as medidas de segurança - serão elas um acessório da
pena, ou constituirão uma categoria à parte? Essa mesma pergunta pode ser
feita, e já o tem sido, com referência à denominação do Direito Penal; nO
entanto, êsse ramo do Direito continua se chamando Direito Penal.

Perguntar-se-á, também: e a pena de morte - convirá a ela inclusive, à
sua execução, a noção de pena-penitência?

A pergunta é cabível, sem dúvida. Acontece, porém, que a pena de morte.
atualmente, tem caráter de exceção, como aliás o têm as medidas de segurança.
Ora, as exceções não influem no enunciado da regra - isso parece que é pa
cificamente aceito.

•
Não param, entretanto, aí as discordâncias quanto à denominação do nÔVo

ramo do Direito, e respectivo conteúdo.

Com efeito, há quem entenda que a denominação Direito Penal Executivo,
ou Direito das Execuções Penais (ou da Execução Penal) e respectiva legisla
ção, não é mais do que uma explicitaçãO, um desdobramento das nonnas do
Direito Processual Penal concernentes à execução das sanções penais, enquanto
que a denominação Direito Penitenciário, contendo embora matéria haurida
do Direito Penal e do Direito Processual Penal, cuidaria principalmente dos
aspectos jurídicos-administrativos inerentes ou concernentes à execução da pena.

Todavia, SoIer, reportando-se a HippeI, admite que o Direito PenaI Exe
cutivo seja a "parte deI Derecho administrativo, en el roal se estudian las far
mas de ejecución" (2).

Há também quem prefira, com exclusividade, a denominação Direito Penal
Executivo ou uma das suas variantes, por motivo de ordem sentimental, por
aversão à palavra penitência e seus derivados, a qual, para quem está nesse
caso, tem significação não cientüica, lembra anacrÔnicos castigos cegos, é de
sumana...

Ora, admitindo-se que a penitência não é científica, porque tem conteúdo
ético, pergunta.se: que é que há de mais humano, nO âmbito do assunto deüto
delinqüente-pena, do que a consciente, a responsável "volta sÔbre si mesmo",
para, abominando o delito, dispor-se a não tomar a delinqüir, mas, reformular
a própria conduta, de sorte a se ajustar ou reajustar socialmente, isto é, no
convívio das outras pessoas?

Além disso, hoje se fala tanto, e se insiste, inclusive a ONU, na necessi
dade de desenvolver nos condenados o seu senso de responsabilidade, e suscitá
lo se Dem um mínimo dêle tiverem. E para que isso? Pois para que se sintam
"donos", dos atos e ações, e dos fatos da sua conduta, e se disponham a, de sua
parte, fazer o que fôr preciso para não reincidir em delito, mas ao contrário,
ajustando-se ou se reajustando socialmente, levar vida honesta ...

(2) 8ebaatlin Boler. Dereeho PenaJt\r1:entino (Buenoa A~a, TZA. 1~). I. n.
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Em outras palavras, é o que se propõe a penitência ...

Por que ter mêdo das palavras?

Há ainda quem repila o adjetivo penitenciário, com receio de que, pela
sua relação com o substantivo penitência, ainda usado na linguagem religiosa,
contribua para confundir o que é jurídico com o que é moral, com o que é
religioso.

Mas então, a ser válido êsse argumento, dever-se-iam eliminar da lingua
guem do Direito Penal muitos vocábulos que vieram da linguagem da moral
cristã, ou que com êles coincidem; dever-se-iam eliminar também aquêles ins
titutos que, através dos séculos vieram se formando no campo do Direito Penal,
por influxo da doutrina cristã, ou a exemplo das vivências dessa doutrina; dever
se-ia eliminar do Direito Penal tudo que, embora tenha contribuído para o pro
gresso dêle e sua humanização, haja provindo da influência cristã. .. E então
talvez se tivesse uma surprêsa vendo a que ficaria reduzido o Direito Penal ...

Estamos, pois, nisto: apesar das incertezas, dúvidas e discordâncias quanto
à denominação e quanto à extensão do seu conteúdo, o Direito Penitenciário
existe.

Que essas incertezas, dúvidas e discordâncias desapareçam, é questão de
mais tempo ou de menos tempo, conforme o interêsse que houver quanto ao
estudo da matéria, elaboração da respectiva doutrína, e estruturação dos prin
cípios e da dita doutrina. E evidente que os Congressos nacionais e internacio
nais que a propósito se realizem ou que pelo menos incluam no seu temário
assuntos dessa natureza, muito contribuirão para isso.

Através de tôda essa elaboração chegar-se-á também a decidir quanto à
denominação dêsse ramo do Direito. Seja esta ou seja aquela a denominação
que irá prevalecer, sempre se descobrirá que ela não abrange todo o objeto,
ou que há alguma inadequação formal ou substancial com o que se propõe o
seu objeto...

Isso não há de ser razão de estranheza nem de preocupação. Que se olhe
para o exemplo do Direito Penal: a outra denominação, isto é, Direito Cri·
minal, pareceu prevalecer durante certo tempo. E nós até tivemos o Código
Criminal de 1830 (que, lembre~se de passagem, foi na sua época e para a sua
época, também além das fronteiras do Brasil, um monumento de sabedoria
jurídica e de linguagem legíslativa). Depois, impôs-se a denominação Direito
Penal. Entretanto, de acôrdo com a informação de Antolisei, ainda atualmente
"non mancanO autori che propendono a riprendere la denominazione dí diritto
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criminale (jus crúninale), che e la piu antica etc." (3). Com efeito, Sauer é de
opinião que "no es acertada la expresi6n de Derecho Penal - ... - Más acer
tada es la denominación más antigua: Derecho Criminal" (4). Basüeu Garcia
começa as suas Instituições de Direito Penal com uma página explicativft a
respeito da denominação, indicando um dos fundamentos invocados pelos que
proferem "Direito Criminal", e registrando que "a despeito dêsse plausível fun
damento, é generalizada a preferência pela designação Direito Penal, não s6 no
Brasil como em outros países" (:i). Ambal Bruno afirma: "Direito Criminal é
expressão mais compreensiva. - . .. -];; provàvelmente a lei do menor esfÔrço,
táo poderosa em lingüística, que vem influindo para que se finne a predomi
nância moderna da expressão Direito Penal" (6).

11: interessante notar: os especialistas da matéria deixam perceber a sua
fundada preferência pela denominação Direito Criminal; no entanto, o uso· ar
rasta a dizer Direito Penal ...

O mesmo Aníbal Bruno, depois de passar em revista as denominações, em
diversas línguas, e registrar que, para Exner, "o Direito Penal é apenas uma
parcela do Direito Criminal" (I), arremata: "Direito Penal é hoje a dominante
e dificilmente será substituída. Não há inconveniente em empregá-Ia, desde que
a entendamos no sentido amplo do Direito Penal moderno" (7).

Quer dizer: o nome, pela sua própria significação, correspondente à da
coisa nomeada, deve identificá-la; entretanto, não se encontrando um nome
com tal característica, toma-se outro, de significação aproximada, refletindo-se
sôbre êle a significação da coisa nomeada.

Pode-se antecipar que, anàlogamente, a denominação que vier a prevalecer
- Direito Penal Executivo ou uma das suas variantes, ou Direito Penitenciário
- acabará, por reflexo ou projeção da significação da matéria denominada, cor-
respondendo adequadamente ao seu conteúdo e extensão.

n
Feita, dêsse modo, a apresentação do Direito Penitenciário, passemos à

segunda parte do enunciado do tema dêste relatório, que cogita da importàncla
e necessidade do estudo do referido Direito Penitenciário.

Comecemos por fazer um ligeiro retrospecto hist6rico.

(3) Frlt,ncesco Antollsei. Manuale di Diritto Pelllt,le (!lHano. Gluttrêe, 1952). I. 1.
(4) Ouillermo eaUM', DerCi:ho Penal (Parte Oenen.l). Trad. p. Juan deI Roaal Y JOIlé CWllllO

(Barcelona, Bosch. 1956). Pá@: 7.
(5) Baslleu Garcia. Instltuiç6es de Direito PeDal (SA.o Paulo, Max Llmonad, 19~). Vol. I, tomo I.

pAg.7.
(6) Anlbal ]!J'W).O, Dlreito Pe»al (2," !!d.• Rio, Fore~. llló9). 1, III (uote.) ,
(7) Idem, ibidem. Pégs, 7 e 8.
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Uma vez adotada a prísão como pena, começou a se fazer sentir a neces
sidade de edificações convenientes. Essa necessidade foi atraindo a atenção
e despertando o interêsse daqueles a quem incumbia ocupar-se das prisões.

1\0 comêço do século XIX, encontramos a preocupação com as edificações
das prisões, com a arquitetura penitenciária, transferida para os arquitetos,
Como o centro da preocupação era impedir que os presos fugissem, deviam
êles, no planejamento e na construção dos edifícios, ter a atenção voltada de
modo fundamental para as precauções contra a fuga. Por isso as prisões eram
fortalezas. Não obstante, ocorriam fugas. Então, o engenho e arte dos arquitetos
deviam aplicar-se a escogitar precauções mais perfeitas ... Como continuasse a
haver fugas, êles continuavam a aperfeiçoar as precauções arquitetônicas, até
alcançar tal exagêro de pormenores que, lendo-se autores do século passado,
tais como o Marquês de Ia Rochefoucauld-Liancourt (8), Charles Lucas (9), Gus
tave de Beaumont e Alexis de Tocquevillc (10), tem-se a impressão de que não
eram as prisões que deviam existir para os condenados ali cumprirem as res
pectivas penas privativas da liberdade, mas, ao invés, eram os presos que de·
viam existir para comprovar a eficiência das precauções arquitetônicas contra
a fuga ...

Entendia-se que, assim, o delinqüente era adequadamente punido, e seu
ânimo suficientemente quebrantado para não tornar a delinqüir.

Nessa época, não se via no condenado um homem-pessoa, nem seguer
se via nêle um homem-indivíduo, mas tão-somente objeto da prisão. E assim
era tratado.

Foi num panorama com tais linhas mestras que se esboçou, desenvolveu-se
e se formou a Ciência das Prisões.

O que alguns estudiosos de vigorosa inteligência foram escrevendo - ar
tigos, opúsculos, obras de maior fôlego - foi sendo lido com interêsse; a par
disso, foram-se realizando Congressos, qlle primeiro foram nacionais, em países
diversos, e, a partir do de Londres, em 1872, também internacionais.

O resultado dêsse profícuo labor foi a mudança de visão da figura do
condenado, que deixou de ser mero objeto da prisão para ser visto e tratado
como homem-indivíduo, sujeito passivo, paciente da pena e respectivas funções,
A preocupação já não se reduzia a evitar a fuga, a aniquilar o condenado para
que não tornasse a delinqüir, mas aqui também houve mudança, pois que se
passou a entender que o condenado, através da execução da pena, havia de
ser recuperado, havia de ser ressocializado.

(8 )

(9 )

(lO)

Marquis de la Rochefoucauld-Lill.ncourt. Hbtoire des Tortures an XIX Slhle (Paris, 'I'yp.
de Morrls & ele.. 1859). Págs. 19 e segs.
eharles Lucas, De la Réforme des Prisons (Pa:t:ls, Ed. Legrand at J. Bargougníoux, 1836).
1, passim.
Gustave de Beaumont et Alaxis de Tocquevllle, Systeme Penlt..ntialre aux ~tats Unia, at
de son applkation en France (Bruxelles, Soe. Belge de Llbrerle etc., 1837), I, págs, 137 e segs.
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Essa evolução foi contemporânea do florescimento do cientificismoj pa
rece indubitável que os mesmos fatÔres que contribuíram para o desenvolvi
mento das ciências naturalísticas, das ciências causal.explicativas, e para. o
prestígio delas, a ponto de serem consideradas capazes de resolver todos os
problemas humanos, todos os anseios humanos, contribuíram também para essa
evolução.

E foi nesse contexto que a evolução da Ciência das Prisões reclamou outro
DOme. E êsse outro nome foi Ciência Penitenciária.

A Ciência Penitenciária foi mais uma das ciências naturalísticas que se
afirmaram no fim do século passado, ocupando-se ela do prêso condenado, cOmO
sujeito passivo, como paciente de recuperação social, através da execução da
pena, conforme a nova imagem que não cabia nas cogitações da Ciência das
Prisões.

Com o advento da Antropologia Criminal de Lombroso. da Criminologia
de CaroEalo e da Sociologia Criminal de Ferri, especialistas de ciências diver
sas passaram a se interessar pelo problema da recuperaçã.o social do delin
qüente (entendendo-se delinqüente condenado, prêso). Assim procediam, é claro,
porque estavam convencidos de serem êles os especialistas indicados. E assim
foram aceitos até mesmo pelos juristas, pelos penalistas, esquecidos. de que o
delito não é meramente um fenômeno naturalístico, e a pena - ainda que em
sentido amplo de sanção penal - não é nem equivale a simples terapia elimina·
dora das causas do delito; quer o delito quer a pena são meras realidades, mas
são realidades jurídico-penalmente relevantes.

Da sentença em que, por ter sido o acusado reconhecido autor do delito 
i é, do fato típico, antijurídico e culpável -, é aplicada a pena, nasce, ao passar
ela em julgado, o status de condenado. O status não é mero "estado" natura
listico, resultante de uma sucessão de causas e efeitos, como seriam. por exem
plo, o estado de doença, o estado de depauperamento físico, o estado de neu
rose etc. O status "é \Una situação reconhecida pelo direito objetivo do qual
decorrem direitos e deveres" (11).

Em outros têrmos, o condenado - seja condenado a pena privativa da
liberdade, ou seja-o a outra forma ou espécie de pena, ou a outra espécie de
sanção penal - não é somênte homem-indivíduo, mas é homem-pessoa, sujeito
de direitos e de deveres. Dêsses direitos e deveres, alguns são próprios de
qualquer pessoa, e permanecem apesar da condenação; outros nascem justa
mente da condenação e, configurando a situação reconhecida pelo direito obje
tivo, constituem o status de condenado, em que se encontra uma complexa re·

(lI) Paulo Dourado de GusmAo. latrodoçlo à. Teoria do Dlre:lto (Rio, Freitas Bll&toa, IlN12).
p6,g. 189.
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fação jurídica, um conjunto de relações jurídicas, entre dito condenado e o
Estado, titular que é do direito de punir.

E; óbvio que tal status não é, nâo pode ser objeto de ciência naturalística,
mas de ciência normativa jurídica.

Essa ciência nonnativa jurídica é o Direito Penitenciário.

A execução da pena não é simplesmente uma questão de causas e efeitos, que
especialistas nestas ou naquelas ciências naturalísticas são capazes de modifi·
car, de eliminar, de estimular, a fim de o condenado "ser reeducado", "ser so
cialmente recuperado" - sempre sujeito passivo, sempre paciente ...

A execução da pena é, para o condenado, cumprimento da pena. O conde
nado, exercendo os direitos e cumprindo os deveres inseridos no seu status,
há de ser sujeito ativo, agente da próprja emenda e do próprio ajustamento
ou reajustamento social. O condenado é, deve ser sujeito ativo, agente da pró
pria emenda, pois que ou alguém, consciente, voluntária e responsàvelmente,
se emenda, ou não há emenda - ninguém pode "ser emendado". Quanto ao
ajustamento Ou reajustamento social: embora também haja e deva haver certa
participação de atividade exterior (de outras pessoas), ela não é tal que o con
denado fique sendo apenas paciente; é imprescindível que êle seja pelo menos
parcialmente agente. Só assim a pena será deveras eficiente, e alcançará as
suas finalidades. O mesmo vale para as medidas de segurança na proporção em
que as condições biopsicológicas do condenado lhe permitam ser agente.

A Ciência das Prisões desapareceu para dar lugar à Ciência Penitenciária.
Mas a Ciência Penitenciária não desapareceu para dar lugar ao Direito Peni
tenciário; ela subsiste e deve subsistir, porém nos limites do que lhe compete,
como coadjuvante do Direito Penitenciário; outras ciências humanas naturalís
ticas - especulativas ou de aplicação - também podem oferecer, hão de ofe
recer, seus préstimos ao Direito Penitenciário, não esquecendo, aquela como
essas, que o papel principal é, deve ser, dêle. Não pode ser diferente porque,
como vimos no início dêste relatório, é o Direito Penitenciário que regula as
relações jurídicas entre o Es~ado e o condenado; é êle que diz o que pode e o
que não pode ser feito, o que deve e o que não deve ser feito; é êle que tem
os meios para resolver possíveis conflitos entre os direitos e deveres que com
põem essas relações jurídicas.

Dito isso, é fàcilmente compreensível que a execução da pena não pode
ser simplesmente entregue à Administração Penitenciária, que, COm seus fun
cionários técnicos e técnicos científicos, vá "reeducar", "recuperar socialmente"
o delinqüente condenado.

E fàcilmente compreensível também que, paralelamente ao reconhecimen
to da existência do Direito Penitenciário, e ao desenvolvimento dêle, se passasse
a falar em jurisdicionaJização da execução da pena.
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A Associação Internacional de Direito Penal (com tão vasto imbito de in~

fluência internacional), no seu IV.o Congresso, realizado em Paris, em 1007, dedi
cou um dos seus cinco temas ao Direito Penitenciário, e afirmou, nas conclusões,
a existêncía do princípio de legalidade, básico para o direito Penitenciário,
como o é para o Direito Penal; afirmou a n~essidade de participação da Auto
ridade Judicíâria na execução da pena, com "missão de supervisão" e "certo
poder de decisão" (12).

A sugestão incluída nessas conclusões não caiu no vazio, pois que se têm
multiplicado os países que a têm seguido.

No X.o Congresso, da mesma Associação, realizado em Roma, em 1969, o 3.o
dos quatro temas foi dedicado a "O papel do Juiz na detenninação e na exe
cução da pena".

Tendo eu tido a honra de participar dos trabalhos da Comissão que se
ocupou dêsse tema, posso informar que, durante os estudos e debates, desde os
trabalhos preparatórios do Colóquio de Praga, realizado alguns meses antes que
o Congresso, e nos estudos e debates durante o próprio Congresso, falou-se
da jurisdicíonalização da ex~ução penal como de algo que já não padece dú
vida, nos países mais evoluídos. Entendeu-se que a supervisão - de que fala
vam as conclusões do IVQ Congresso - deve ficar a cargo de um órgão espe
cífico (nos moldes dos Conselhos Penitenciários do Brasil), mas que "as mo
dificações das modalidades de execução da pena e das medidas de segurança,
que atinjam a decisão do Juiz, dependerão de pronunciamento judicial, respei
tado o princípio do contraditório".

Essas modificações significam os clássicos incidentes de execução, mas sig
nificam também quaisquer outras que possam surgir como corolário ou como
decorrência de qualquer conflito de direitos e deveres componentes do status
de condenado, conforme êsse status é delineado, concretamente, para cada
condenado, pelos têrmos da respectiva sentença condenatória. Em outras pa
lavras: ao Juiz compete a execução, do ponto de vista formaI.

As conclusões dêsse 3.° tema (que não excluem, mas, ao contrário, expres
samente se referem à "contribuiçãO das ciências do homem e das ciências téc
nicas") tiveram o seguinte remate: "As responsabilidades da justiça penal
exigem que a organização judiciária confira ao respectivo Juiz tal formação
que o capacite a assumi-las".

Ora, a justiça penal não termina com o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Aí tenninam, somente, os prolegômenos - por assim dizer - da

(12) C. Lul, "IV,O Congrés lnte1'naUonal de drolt pénal", B.evue lJe Drolt PéIlIl1 et lJe CllDl1~o

lode (Bt"Ultelles, Ministére de la Justlce, aout-sept.~ct. 1931). Pãg. 971.



OUTUBRO A DEZEMBRO - 1970 T05

justiça penal, que é na execução que ela vai efetivamente se realizar, ou não se
realiza.

Portanto, dessa formação especial que deve ser conferida ao Juiz, é óbvio
gue deve constar o adequado conhecimento do Direito Penitenciário, de vez
que é a êle que incumbem as normas reguladoras da execução penal.

Mas, como acabamos de ver, deve ser "respeitado o princípio do contra
ditório".

Disso se infere que é indispensável haver nos órgãos estatais encarregados
da execução (do ponto de vista material) adequado número de funcionários
profissionais do Direito (assistentes Ou assessôres jurídicos, procuradores ou
advogados) para atender às precisões conforme essa exigência de contraditório.
Todavia, o condenado pode não querer os serviços de tal funcionário, mas ter
condições para pretender os de um profissional liberal da sua escolha. Ademais,
o contraditório exige a presença do Ministério Público.

Sem falar, então, nos funcionários de Penitenciária e outros estabeleci
mentos Dl! órgãos de execução penal, para os quais ninguém porá em dúvida
a importância e a necessidade do estudo, do conhecimento do Direito Peniten
ciário, essa importância e essa necessidade também existem para juízes, para
membros do Ministério Público, e para advogados.

Em tese é assim.

E como será em face da nossa legislação?

Pois o art. 668 do Código de Processo Penal em vigor diz o seguinte: "A
execução, onde não houver Jujz especial, incumbirá ao Juiz da sentença, ou, se
a decisão fôr do Tribunal do Júri, ao seu Presidente." Entretanto, com fre
qüência êsse dispositivo tem sido interpretado restritivamente, abrangendo tão

só os clássicos incidentes de execução.

Quanto à legislação que está por vir; há um projeto de Código das Exe
cuções Penais. O fato de já termos tido anteriormente anteprojetos de Código
Penitenciário e de Código das Execuções Penais que não passaram disso, não
quer dizer que o atual projeto esteja fadado a seguir o mesmo caminho. Ao
contrário, tudo indica (Jue ele virá a ser promulgado. Será o nOSSO Direito
Penitenciário corporificado em normas legislativas. E será preciso estudá·lo para
conhecê-lo e vivenciá·lo.

III

Assim, pois, concluindo:

I) Não se pode deixar de tomar conhecimento da existência do Direito
Penitenciário, apesar das vacilações a respeito da sua denominação,
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de vez que dita existência já foi- proclamada em Congressos Jurí
dicos Internacionais.

- Diante disso, é oportuno sugerir ao Poder Legislativo Federal pro
vidências para que o art. 8.°, item XVII, letra c), da Constituição
vigente tenha o seu texto modificado, isto é, que a expressão "de
regime penitenciário", constante na parte final da l:eferida letIa c),
seja substituída por "de direito penitenciário".

2) Em razão mesmo da existência do Direito Penitenciário, não se
pode deixar de reconhecer que o condenado tem um status especí
fico, e que os direitos e deveres correspondentes podem ser envol
vidos em conflito, conflito êsse solucionável judicialmente, respei
tado o princípio do contradit6rio - daí a importância e necessidade
de estudo e conhecimento do Direito Penitenciário, não s6 por
parte de funcionários penitenciários e análogos, mas também por
parte de Juízes, membros do Ministério Público e Advogados.

- Diante disso é oportuno sugerir:

a) às Universidades onde ainda não eensinado Direito Penitenciário,
que procurem incluí-lo como uma das disciplinas do Departa
mento em que se encontra o Direito Penal;

b) aos 6rgãos competentes, federais e estaduais, que procurem
incluir a matéria de Direito Penitenciário, com o mesmo destaque
e autonomia das demais matérias, nos programas de concurso
para Juiz, Promotor de Justiça, Defensor Público e outros
análogos.

3) Entretanto, não hasta limitar-se a aprender o que o Direito Peniten
ciário tem no momento para ser aprendido; é preciso, ademais, con
tribuir para seu desenvolvimento doutrinário e sua estruturação.

- Diante disso, é oportuno sugerir que, daqui por diante, nOS temários
dos Congressos Nacionais de Direito Penal e Ciências Afins se
reserve um lugar expressamente para assunto de Direito Penitcll·

oi •
Clano.

4) Não basta fazer sugestões, mas, para se vir a alcançar o que com
elas se objetiva, é imprescindível que sejam comunicadas a quem
possam ser úteis.

- Diante disso, e na hipótese de serem aprovadas as conclusões e
sugestões retro, é oportuno solicitar à Comissão Organizadora dêste
Congresso que se digne de determinar à sua Secretaria que oficie
a quem de direito, comunicando estas conclusões e rogando sóbre
elas a preciosa atenção.
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EMENTA:

1) Enquanto a Capital do Brasil estêve sediada no Rio de
Janeiro, a Polícia Militar do Distrito Federal jamais se vinculou
administrativamente a essa unidade federada, nem mesmo quando
se lhe concedeu grau máximo de autonomia (E.C. 2/57), porque
a polícia sempre foi um daqueles serviços locais reservados à
União.

2) Com a mudança da Capital, a PMDF deixou de existir,
sendo incorporada ao Estado da Guanabara onde se organizou tam
bém uma Polícia Militar.
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3) No atual Distrito Federal, a princípio, não houve Policia
Militar, cabendo a função de policia local a funcionãrios civis fe
derais.

4) Posteriormente, a Lei nQ 4.242/63 facultou aos integrantes
das corporações do antigo Distrito Federal, que tinham sido trans·
feridos definitivamente para o Estado da Guanabara, retornarem
ao serviço federal.

5) Não se podendo aproveitar todos os optantes pelo serviço
federal, adotou·se uma dupla medida: reorganizou-se a PMDF e o
CBDF, e o pessoal não utilizado nos seus quadros foi reincluido no
Estado da Guanabara, em favor do qual a União concorre com sub
sidio financeiro (a matéria foi disciplinada pelos Decretos-Leis nú
meros 9 e 10/66. o primeiro dos quais é a lei básica das corporações
de Brasília).

6) A inovação do Decreto-Lei nQ 9166 foi vincular a PMDF e
o CBDF diretamente ao Govêrno do Distrito Federal, abandonando
a tradição que prevalecera ao tempo do Rio de Janeiro.

7) A questão da proveniência dos recursos financeiros é que
determina a competência do Tribunal de Contas. Em razão do sub
sidio federal, pode ocorrer que a reforma de um militar da Gua
nabara, embora decretada por autoridade estadual, se sujeite ao
contrôIe do ·Tribunal de Contas da União.

8) O custeio dessas corporações era da União, seja ao tempo
em que poderiam ser consideradas tropas federais, seja quando
passaram para a Guanabara, já que se adotou a politica do subsidio
federal.

9) No Distrito Federal a situação é diversa, já que, custeando
desde 1968, com seus próprios recursos, suas organizações milita
res, a competência para apreciar as reformas decretadas pelo Go
vêrno local é do próprio TCDF.

10) As Policias Militares, em especial a PMDF, são fôrças mi
litares, auxiliares do Exército, do qual constituem reserva. O regi
me juridico de seus integrantes deve ser definido a partir do direi
to federal e, em nenhum caso, as normas editadas pelo legislador
local podem prevalecer sôbre as da legislação federal.

11) O regime jurídico dos integrantes da PMDF, uma vez que
o legislador local tem sido omisso, é, exclusivamente, o previsto na
Constituição e leis federais.

12) As normas constitucionais sôbre militares se estendem
aos milicianos, como reconhece a, jurisprudência. Assim também,
as regras legais federais, quandQ constituem simples explicitação
de garantias maiores asseguradas pelo texto constitucional.

13) Se o critério jurisprudencial pudesse suscitar alguma dú
vida, a Lei Orgãnica das Polícias Militares a espancou, porque dei
xou expressa a extensão das normas constitucionais aos militares
dos Estados.
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14) Se o legislador local não usou da faculdade de legislar,
em caráter supletivo, em matéria de regime jurídico da PMDF,
deve prevalecer na sua totalidade e, no que couber, a legislação
federal pertinente aos militares.

15) O Decreto "N" n9 515/66, que, em virtude da omissão do
Decreto-Lei n9 9/66, pretende estender à PMDF o regime jurídico
da PM do antigo Distríto Federal, é inidôneo para isso, já que êsse
regime, salvo em alguns pontos de pequena monta, só pode resul
tar da lei federal e da local, mas não de simples decreto do Poder
Executivo.

16) Sendo nenhum ou nulo êsse Decreto "N" n? 515/66, a
solução deve ser a mesma que se adotaria na hipótese de omissão
do legislador, em que o regime jurídico dos militares locais se com
pleta com as regras federais.

17) A Lei n? 4.328/64 e os Decretos-Leis n.06 315/67 e 192,
de 1969, embora, na sua expressão literal, só imponham a extensão
de determinado Código de Vencímentos dos Milítares, favorecem a
interpretação mais ampla, compreensiva de todo o seu regime jurí
dico, desde que se socorra o intérprete dos elementos racionais,
sistemáticos e históricos, que não pode a hermenêutica dispensar.

lB) O tratamento legal dos servidores civis locais, que se
acham equiparados aos servidores civis federais, justifica, ainda
por analogia, a equiparação dos militares locais aos federais.

19) A lei, que regula a inatividade de militar da PMDF, é a
vigente para as Fôrças Armadas ao tempo em que ocorre a reforma,
e, sendo direito subsidiário, deve merecer aplicação subordinada
à cláusula, no que couber.

20) O CBDF é organização militar, independentemente da
declaração dessa condição pelo Poder Executivo Federal porque
isso já se acha implícito no Decreto-Lei nl} 9/66. A essa corporação
deve ser dado o mesmo tratamento recomendado quanto à PMDF.

Sendo êsse o primeiro ato de reforma de militar submetido a julgamen
to do ego Tribunal, entende a Procuradoria de seu dever examinar, longa e
minuciosamente, alguns temas relativos às corporações mílitares do Distrito
Federal, que lhe pareceram indispensáveis à exata compreensão do regime
jurídico dos seus integrantes.

- SUBORDINAÇAO ADMINISTRATIVA DA PMDF

a) Fase anterior à mudança da Capital

2. Nos albores da República, o Município Neutro, no qual se localizava a
Capital do Império, ficou sob a administração do Govêrno Provisório então
instituído (v. Decreto nQ 1, de 15-11-1899, art. 10).

3. Privado do autogovêrno, não pôde o antigo Município Neutro organizar
a guarda cívica destinada ao policiamento de seu território, como ficara fa-
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cultado às Provincias do lmpério j que se converteram nos Estados do regime
federativo republicano (art. 89 do mesmo Decreto).

4. Não obstante, o primeiro e timido ensaio de uma lei orgânica da admi
nistração local - Decreto nQ 50-A, de 7-12-1899 - atribuiu ao Conselho de
Intendência Municipal, entre outros importantes encargos, o de prover sôbre
a policia administrativa (assinale-se que o mencionado Conselho não passava
de órgão delegado do Govêrno da República).

5. Com o advento da Constituição de 1891, o Município Neutro, que pas
sou a denominar·se Distrito Federal, não conseguiu alcançar a autonomia
administrativa, que mais tarde veio a assumir. Estabeleceu o primeiro cons
tituinte da República que o Distrito Federal seria administrado por autori·
dades locais, cabendo, no entànto, ao Congresso Nacional competência pri
vativa para legislar sôbre a organização municipal, bem como a respeito de
policia, ensino e demais serviços que, na Capital, fôssem reservados ao Go-
vêrno da União (v. arts. 67 e 34, n9 30). .

6. Veio depois a verdadeira lei orgânica do Distrito Federal, que foi a Lei
n9 85, de 20-9-1892, à qual coube balizar os limites da administração e do
poder dessa unidade federada. No que concerne à matéria dêsle parecer,
convém destacar dois fatos:

a) a Fôrça Policial, instituída "em bem da ordem e da segu
rança pública· do Distrito Federal", não estava compreendida no
âmbito desta lei orgânica, porque ficara subordinada ao Govêmo
Federal, através do Ministério da Justiça e Negócios Interiores;

b) o Corpo de Bombeiros - que depois adquiriu status de
corporação militar - foi logo considerado serviço local vinculado
ao Distrito Federal (art. 58).

7. Nos primeiros tempos republicanos, a Fôrça Policial teve completo e
prolixo Regulamento no Decreto nQ 5.568, de 26-6-1905, o qual teve vigên
cia até a reorganização determinada pelo Decreto nQ 9.012, de ~10-1911,

que lhe deu outro nome: Brigada PoliciaI do Distrito Federal. O nome
atual provém do Decreto nQ 14.508, de 1Q·12-1919.

8. Conquanto a Constituição de 34 houvesse ampliado a autonomia do Dis
trito Federal, a PMDF permaneceu vinculada ao Govêrno Central, já que a
polícia continuava entre os serviços locais reservados à União (art. 59, XVI).

9. Não chega a provocar admiração que a ditadura haja restituído o Dis
trito Federal à condição de mera repartição da União (art. 79 da Carta de
37) e acentuado a dependência da PMDF ao Govêrno Central (v. art. 89 do
Regulamento aprovado pelo Decreto nQ 3.273, de 16-11·38).

10. A essa época, o Regulamento único, que já andava pelos mil artigos,
foi desdobrado em quatro outros, aprovados pelos seguintes decretos fe
derais: Decreto nQ 3.273, de 16-11-38 (Regulamento Geral - R.G. -1); De
creto n9 3.274, de 16·11-38 (Regulamento Disciplinar - R.G. - 2); Decreto
n9 3.494, de 27·12-38 (Regulamento do Comando e dos Serviços - R.C.S.
- 3); e Decreto nl} 3.493, de 27-12-38 (Regulamento da Caixa Beneficente).
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11 . A PMDF ainda permaneceu subordinada à União, quando a Lei Cons
titucíonal nÇl 9, de 28-2-45, recolocou o Distrito Federal nos padrões da Re
pública Velha, situação que foi mantida pela Constituição de 46 (art. 28).
Esses vínculos com o Govêrno Federal eram tão sólidos que nem mesmo a
emancipação do Distrito Federal produzida pela Emenda nÇl 2, de 3-7-56, lo
grou atingi-los.

12. Daí, a declaração contida no art. 19 do Decreto n9 41. 095, de 7·3·57
- último Regulamento Geral da PMDF antes da mudança da Capital:

"A Polícia Militar do Distrito Federal, instituída para a segurança
interna e a manutenção da ordem do Distrito Federal, é uma Cor·
poração Militar permanente, subordinada diretamente ao Minis
tério de Estado da Justiça e Negócios Interiores, considerada, como
fôrça auxiliar, reserva do Exército, na forma do art. 183 da Cons·
tituição."

13. Em suma, enquanto a Capital estêve sediada no Rio de Janeiro, a Po
lícia Militar jamais se vinculou ao Distrito Federal, nem mesmo no momento
mais significativo de sua autonomia política, que se verificou com a Emenda
Constitucional n9 2/56. Ao contrário, a Polícia sempre foi uma daquelas
funções locais, que ficaram reservadas à União (à mesma conclusão chegou
o Doutor José Paulo S. Pertence, em excelente artigo sôbre o Distrito Fe
deral, publicado na Revista "Doutrina e Jurisprudência" do TJDF, voI. 29,
nÇl 17/56, sob o título "Contribuição à Teoria do Distrito Federal no Direito
Constitucional Brasileiro").

b) Fase da mudança da Capital

14. Como é notório, a idéia mudancista, que o A.D.C.T. de 46 conservou
(art. 49), concretizou-se em 214.60, com a transferência da Capital para Bra
sília (sucessivas leis federais se ocuparam do tema da mudança - Leis
n.OS 1.803, de 5-1-53,2.874, de 19-9-56, e 3.273, de H·lO·57).
lS. Talvez a descrença de muitos, em que se realizasse a transferência na
data marcada pela Lei nÇl 3.273/57, fêz com que fôssem retardadas provi
dências indispensáveis por parte do legislador ordinário, e até do consti
tuinte, para completar o equacionamento de complexas questões jurídicas e
políticas decorrentes da mudança. O saudoso Ministro Ribeiro da Costa, pro
ferindo voto no Supremo Tribunal, teve ocasião de se referir ao "lamentá
vel açodamentc com que êste grande problema foi enfrentado", "açodamento
tal que o legislador ordinário não se podia aperceber de todos os problemas"
(RMS 9.558, de 19-1-62, DJ de 12-9-63, págs. 841/845, apenso). Parado·
xalmente, a essa obra legislativa, tão justamente criticada, ficou ligado o
nome de San Thiago Dantas, sem favor, uma das figuras exponenciais do
nosso mundo jurídico.

16. Opinando sôbre elegante questão de direito para negar a possibilidade
de um poder constituinte estadual no sistema brasileiro, o douto Francisco
Campos mostrou que poderia ter sido muito simples o mecanismo da trans
formação do antigo Distrito Federal no Estado da Guanabara, assinalando:

"Uma vez que êste se transforme em Estado, o que há a fazer é
apenas modificar a organização do govêrno local de maneira que
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a sua estrutura se acomode à estrutura prescrita na Constituição
para o Govêrno dos Estados." (R.F., 184/55.)

17. Se as graves implicações da vida política não permitiram a plena
realização desta correta abstração teórica, em alguns pontos a lição do in
signe publicista mereceu o sufrágio do legislador da mudança. Um dêsses
foi o pertinente aos serviços locais reservados à União no antigo Distrito
Federal, entre os quais se incluía, como se viu, a Polícia Militar. Como os
Estados-membros possuíssem tais serviços, não haveria razão para privar
dêles o nÔvo Estado da Guanabara, embora a situação financeira aconse
lhasse a adoção de um regime transitório de subsídio federal.

18. Logo após a criação do Estado da Guanabara, um convênio melhor
regulou as obrigações do Estado e da União, como esclareceu o eminente
Ministro Victor Nunes, em voto no Supremo Tribunal:

'/0 Estado da Guanabara concordou em receber os serviços federais
sediados no então Distrito Federal, e a União, para compensar essa
despesa, uma vez que o Estado não teria recursos suficientes, com
prometeu-se a pagar os vencimentos dos servidores transferidos,
nos níveis devidos até àquela data. O Estado pagaria os acréscimos
resultantes de promoções ou aumento de vencimentos." (RMS
10.988, de 20-3-63, DJ de 20-6-63, pãg. 415, apenso.)

19. De fato, fôra essa a orientação traçada pela Lei nl} 3.752, de 14-4·60,
como se colhe do seu art. 39:

"Serão transferidos ao Estado da Guanabara, na data da sua cons
tituição, sem qualquer indenização, os serviços públicos de natu
reza local prestados ou mantidos pela União, os servidores nêles
lotados e todos 05 bens e direitos nêles aplicados e compreendidos."

20. O § 1Q do mesmo artigo sujeitara os funcionários e serviços transfe
ridos à jurisdição da autoridade estadual, incluindo entre êles a Justiça, o
Ministério Público, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, os estabeleci
mentos penais e os órgãos do Departamento Federal de Segurança Pública
(acentue-se que o eminente Ministro Victor Nunes I..€al, que então presti
giava a Consultoria-Geral da República, considerou a enumeração acima me
ramente exemplificativa (parecer nl} B·14, de 12-8-60, 0.0. de 29-8·60, pági
na 11.941, publicado também na obra Pareceres do Consultor-Geral da
República, 1960, voI. único, págs. 102/115).

21. O subsidio financeiro federal, ao qual voltarei neste parecer, foi obje
to da disposição do § 2Q da citada Lei nQ 3.752/60, bem como da primeira
Lei de Organização Judiciária de Brasília (Lei nl} 3.754, de 14-4-60, art. 97).

22. Vê-se, portanto, que, no momento da constituição do Estado da Gua
nabara, a Policia Militar do antigo Distrito Federal deixou de existir, pas
sando a constituir a Polícia Militar do Estado da Guanabara.

23. O nôvo Distrito Federal, a principio, não contou com organização po-
liciaI de caráter militar, seja porque a PM fôra incorporada ao Estado da
Guanabara, seja porque o serviço de policiamento local ficou a cargo de
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funcionários civis federais. É o que se lê no art. 53 da nossa primeira Lei
Orgânica (Lei n? 3.751, de 13-4-1960):

"Os serviços de policiamento de caráter local do Distrito Federal
constituirão o Serviço de Polícia Metropolitana, integrado ao De
partamento Federal de Segurança Pública e subordinado ao Mi
nistro da Justiça e Negócios Interiores."

c) Fase posterior à mudança da Capital

24. Talvez pela efetiva duplicidade de capitais (Brasília e Rio), talvez pela
própria política de subsídio federal, o certo é que a incorporação dos servi
ços policiais do antigo Distrito Federal ao Estado da Guanabara continuou
assunto em aberto, tendo provocado até pleitos judiciais (p. e., Mandado
de Segurança impetrado pelo Governador do Estado contra ato do Presi
dente da República perante o Supremo Tribunal Federal - RMS 11.119,
de 5-8-63, Relator o saudoso Ministro Ribeiro da Costa, in O.J. de 14-11-63,
pág. 1.146).

25. A irredutível divergência entre os Governos da União e da Guanabara
constituiu bom estímulo para encontrar-se uma solução que evitasse as difi
culdades políticas e administrativas de manter uma tropa federal sob o
comando do Governador do Estado.

26. Nesse quadro, adveio a Lei n9 4.242, de 17-7-63, cujo art. 46 contém
essa estranha providência:

":É assegurado ao pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil, do
Conselho Penitenciário e do Corpo de Bombeiros, transferidos para
o Estado da Guanabara, de acôrdo com o disposto na Lei nl! 3.752,
de 14 de abril de 1960, o direito de requerer sua volta ao ServÍço
da União.

§ 19 - O pedido será apresentado ao Ministro da Justiça e Ne
gócios Interiores, dentro do prazo improrrogável de 90 dias a con
tar da data da publicação desta Lei, e será instruído com a fé de
oficio do requerente.

§ 29 - O deferimento do pedido ficará condicionado à existência
de vaga.

§ 39 - O servidor que estiver sendo submetido a sindicância, pro
cesso administrativo, inquérito policial-militar ou civil ou a pro
cesso penal não gozará do direito concedido neste artigo."

27. Essa lei, que abriu aos PMs do antigo Distrito Federal a possibilidade
de retornarem aos vínculos federais de origem, mediante opção, foi aplicada,
apesar de naturais reservas, pelo Supremo Tribunal (v. julgamento do Man·
dado de Segurança acima referido, no qual o pedido foi considerado preju
dicado em razão, precisamente, do advento dessa Lei nl! 4.242/63).

28. Verificada, já no primeiro govêrno revolucionário, a extensão quan·
titativa das opções e a impossibilidade prática de absorver todos os optantes
no serviço do nôvo Distrito Federal, acudiu o legislador com os Decretos-Leis
n.OS9 e 10, de 25 e 28-6-66.
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29. O primeiro dêsses decretos·leis é o diploma básico da Policia Militar
e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. O outro se ocupa da reinc1usão
nas corporações estaduais da Guanabara dos militares não aproveitados pela
União.

30. Abandonando tôda a tradição republicana, o Decreto-Lei nQ 9/66 suo
jeitou a PMDF à autoridade local, sendo essa a grande inovação que apre
sentou. Como os destinatários do Decreto-Lei nl} 9/66 fôssem os integrantes
da PM do antigo Distrito Federal, que já tinham sido incorporados à PMEG,
alguns viram nesta providência a ressurreição da velha corporação (acabam
de comemorar, em Brasília, os 161 anos da PMDF).

Ir - CUSTeIO DA PMDF

31. o tema do custeio da PMDF, que influi decisivamente na competência
dos Tribunais de Contas da União, do Distrito Federal e da Guanabara, a
meu ver, merece destaque especial, de acôrdo com o mesmo modêlo crono
lógico adotado relativamente à subordinação administrativa.

a) Fase anterior à mudança da Capital

32. Vinculada, como se viu, à União, na qualidade de serviço local reser
vado, a PM do antigo Distrito Federal era custeada com recursos orçamen
tários federais, como acontecia com qualquer outro dos serviços federais
propriamente ditos.

33. Os atos de despesa relativos à corporação, entre os quais, lato sensu,
podem ser abrangidas as reformas, competiam às autoridades federais, e o
respectivo contrôle de legalidade cabia naturalmente ao Tribunal de Contas
da União.

b) Fase da mudança da Capital

34. A situação tornou-se mais complexa com a legislação da mudança da
Capital, que determinou, como já se disse, não s6 a transferência dos ser
viços federais para a jurisdição estadual (art. 39 e § 19 da Lei n9 3.752/60),
como também adotou a política de subsídio financeiro federal.

35. Os encargos financeiros federais e estaduais ficaram assim previstos
nos parãgrafos do referido art. 39:

"§ 29 - A União compete pagar:
a) a remuneração do pessoal lotado nos serviços transferidos, cor
respondente aos cargos atuais e àqueles a que os servidores venham
a ser promovidos, com exclusão das majorações decretadas pelo
Estado da Guanabara;

b} os proventos de inatividade, que vierem a ser concedidos aos
mesmos servidores.

§ 49 - Ao Estado da Guanabara compete pagar:
a} a remuneração correspondente aos cargos isolados e de carreira
dos serviços transferidos, cujo provimento seja posterior à trans·
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ferência, com exceção das promoções a que se refere o § 19,
alínea a;

b) os proventos da inatividade que vier a conceder aos servidores
por êle nomeados;

c) as diferenças devidas ao pessoal remunerado pela União, inclu
sive o inativo, correspondentes às majorações de vencimentos, pro
ventos e vantagens decretadas pelo Estado."

36. O eminente Ministro Victor Nunes Leal, em notável parecer como
Consultor-Geral da República, resume e explica a providência do legislador:

"Em suma, o critério adotado foi o seguinte: atendendo à defici
ência de recursos do nôvo Estado para suportar todos os ônus da
transferência dos serviços transferidos, resolveu a União, por lei,
conceder·lhe um auxílio ou subvenção consistente no pagamento
do pessoal transferido, incluindo as despesas acrescidas resultan
tes de promoções e aposentadoria; entretanto, os servidores ad
mitidos posteriormente à transferência ficarão somente a cargo
do Estado, do mesmo modo que os aumentos de vencimentos e
melhoria de vantagens que vierem a ser concedidos pelo Estado.
Dêsse regime atual, resulta que um mesmo servidor, em atividade,
ou inativo, poderá receber seus vencimentos ou proventos de duas
fontes, a saber, parte da União, parte do Estado.

Tendo em vista essa particularidade, assim dispôs o art. 97, § 79,
da Lei de Organização Judiciária acima citada, sôbre o processo da
aposentadoria:
"A aposentadoria dos servidores remunerados pela União, a que
se refere êste artigo, será decretada pelo govêrno do Estado da
Guanabara, mas julgada pelo Tribunal de Contas da União." (Pa
recer B-14, de 1960, op. cit., pág. 105.)

37. Assim na Constituição de 46, como na Carta vigente, é a natureza fe·
deral ou local dos recursos financeiros dispendidos que deve determinar a
competência do Tribunal de Contas federal ou local. Portanto, nessa fase in·
termediária, o ato de reforma de um militar, ora poderia interessar ao TCU,
ora ao TeGE, conforme déle resultasse ônus para a União ou para a Gua·
nabara.

38. A dúvida estava em poder um ato praticado pelo govêrno local, v.g.,
a reforma de um militar, ficar subordinado ao contrôle da Côrte federal,
como determinava a extravagante norma do art. 97, § 79, da primeira Lei de
Organização Judiciária de Brasília (Lei n? 3.754/60). Pela possibilidade do
contrôle federal sôbre semelhante ato do govêrno do Estado, opinou Victor
Nunes Leal, com a costumeira segurança:

"A Constituição, evidentemente, não o proíbe, bastando que dêsse
ato resulte obrigação de pagamento pelo Tesouro Nacional ou por
conta dêste. O preceito constitucional que sujeita os atos dessa
natureza a registro no Tribunal de Contas, não exige que se trate
de ato de govêrno federal. Refere-se, genericamente, a "qualquer
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ato de administração pública". Analisando êsse texto, observa Pon
tes de Miranda que a Constituição "não discriminou, a respeito, os
atos jurídicos do Estado. Deixou-o à legislação ordinãria" (Comen·
tários, voI. 11, pág. 366). A pergunta, portanto, que se deve fazer é
esta outra: Pode resultar de um ato da administração estadual obri
gação de pagamento pelo Tesouro Nacional? Se a resposta fôr afir
mativa, a conclusão necessária é que tal ato, embora estadual, não
apenas poderá, como deverá, obrigatoriamente, por expresso im
perativo constitucional, ser submetido ao Tribunal de Contas da
União.
A resposta àquela pergunta não pode ser senão afirmativa. Basta
considerar, em tese, que, mediante acôrdo, pode a União, em ma
téria de sua competência, cometer a funcionários estaduais a exe
cução de leis e serviços federais ou de atos e decisões de suas au
toridades, provendo às necessárias despesas (Constituição, art. 18,
§ 3Q).

Eis aí uma situação em que, inequivocamente, poderá resultar de
atos de funcionários estaduais obrigação de pagamento pelo Te
souro Nacional. Se tal pode ocorrer em virtude de simples acôrdo
entre a União e os Estados, não há impedimento a que a lei fe
deral, ao criar um encargo financeiro para a União, subordine a
efetivação dêsses ônus a um ato do govêrno estadual. Tendo assim
procedido o legislador federal no tocante à aposentadoria do pes
soal do serviço judiciário que passa ao Estado da Guanabara, não
pode essa lei ser inquinada de inconstitucional, única hipótese em
que poderia deixar de ser aplicada pelo Tribunal de Contas" (Pa
recer referido, op. cit., pág. 113.)

39. Assim, nessa fase contemporânea da mudança da Capital, a reforma
de militar da PM, embora sempre devesse ser decretada pelo Govêrno da
Guanabara, poderia ficar sujeita, ora ao contrôle do TeU, ora ao do TCGB,
conforme comprometesse recursos financeiros da União ou daquele Estado.

c) Fase posterior à mudança da Capital

40. Venho considerando, neste parecer, como ato inaugural dessa última
fase, a providência contida no art. 46 da Lei nQ 4.242/63, porque essa dis
posição é a fonte próxima dos problemas com que se defronta o Distrito
Federal.

41. Possibilitando o retôrno dos PMs aos quadros federais, a Lei n\>
4.242/63 e o Decreto nQ 52.694, de 15-10-63, que a regulamentou, nada ino
varam quanto ao custeio do serviço, que continuou a cargo da União, nem,
conseqüentemente, quanto à competência do Tribunal de Contas federal.
~sse diploma apenas retirou do Governador da Guanabara a competência
para praticar atos em relação ao pessoal que voltasse ao serviço da União.

42. O mesmo se diga da Lei nQ 4.483, de 16-11-64, que, incluindo a PMDF
na Polícia do Distrito Federal, manteve o serviço vinculado à administração
federal e custeado com os recursos da União.
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43. A organização definitiva da nova PMDF surgiu com o Decreto·Lei nQ
9/66, que deve ser examinado em conjunto com o Decreto-Lei nl! 10/66,
relativo à reinclusão dos optantes na Polícia Guanabarína (êsse último de·
ereto-lei é uma espécíe de solene ato de arrependimento do legislador, em
relação à maioria dos militares optantes).

44. O Decreto-Lei n9 9/66, embora subordinasse a PMDF ao Prefeito,
manteve seu custeio no exercício de 1966 com recursos federais (art. 7!?), e
silenciou quanto à competência para julgar os atos de reforma.

4S. Por sua vez, o Decreto-Lei n!? 10/66 restabeleceu o regime de subsídio
federal e a competêncía do Governador da Guanabara para os decretos de
reforma, os quais ficaram sujeitos ao contrôle do TeU (art. 2Q).

46. Se essa última providência não constou do Decreto-Lei n9 9/66, re
lativo ao atual Distrito Federal, é porque se pretendeu, de fato, que essa
unidade federada custeasse a PMDF, com seus próprios meios.. e que os atos
de reforma fôssem julgados pelo respectivo Tribunal de Contas.

47. Apesar de, no exercício de 67, o Distrito Federal ainda não haver ar
cado com as despesas da PM (v. Lei n9 5.190, de 8-12-66), nos exercícios
subseqüentes os ônus lhe pertenceram (Lei n!? 5.358, de 17-11-67; Lei nl!
5.548, de 2-12-68; e Decreto·Lei n9 752, de 8-8-69).

48. Portanto, ao contrário do que ocorre com os optantes reincluídos na
PMEG pelo Decreto-Lei nQ 10/66, os optantes, que passaram à atual PMDF,
de acôrdo com o Decreto-Lei nl! 9/66, permanecem inteiramente na órbita
local. Cabe ao Governador do Distrito Federal decretar-lhes a reforma, a
qual, comprometendo recursos orçamentários próprios, deve ser julgada
pelo nosso Tribunal.

49. Demonstrado que a atual PMDF é vinculada ao Govêrno local, custea
da com recursos distritais e jurisdicionada do Tribunal de Contas do Dis
trito Federal, resta examinar o regime jurídico dos seus integrantes, meta
principal dêste parecer, que, a meu juízo, não poderia ser alcançada sem os
subsídios hauridos nessas considerações introdutórias.

11I - REGIME JURfDICO DOS MILITARES DA PMDF

a) Considerações preliminares

SO. A natureza jurídica das Polícias Militares não tem sido imune a dis
sídio doutrinário e jurisprudencial. A düiculdade maior para a pacificação
das controvérsias reside na parcimônia com que a matéria foi tratada nas
Constituições brasileiras e nas omissões da legislação ordinária.

51 . O tema não é incomum nos tribunais e tem sido enfrentado como
preliminar de litígios sôbre aspectos do regime jurídico dos policiais-mili
tares, especialmente quanto ao problema da acumulação de cargos; outro
assunto bastante freqüente é o fôro dêsses militares para o processo crimi
nal, matéria que consta mesmo da Súmula do Supremo Tribunal (enunciado
297).
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52. Dos numerosos julgados, que compulsei) destaco o preâmbulo de
douto voto do eminente Ministro Oswaldo Trigueiro no RMS nQ 18.615
(13-11·68») no qual S. Exa. define as grandes linhas do problema juridico. Eis
os seus ensinamentos:

"A Constituição de 1934 incluiu na competência privativa da União
(art. 5Q, XIX, 1) o poder de legislar sôbre organização, instrução,
justiça e garantias das fôrças policiais dos Estados, bem como sÔo
bre as condições gerais de sua utilização, em caso de mobilização
ou de guerra. No título da Segurança Nacional (art. 167), estabe
leceu que as Policias Militares eram consíderadas reservas do Exér·
cito, gozando as mesmas vantagens a êste atribuídas, quando mo·
bilizadas ou a serviço da União.

A Carta Constitucional de 1937 (art. 16, XXVI) estatuiu que com·
petia privamente à União o poder de legislar sôbre organização,
instrução, justiça e garantias das fôrças policiais dos Estados, e
sua utilização como reserva do Exército.

A Constituição de 1946, por igual, deu competência à União para
legislar sôbre organização, instrução, justiça e garantias das PoU
cias Militares e condições gerais de sua utilização pelo Govêrno
Federal) nos casos de mobilização ou de guerra (art. 5Q, XV, f). No
art. 182 estabelecia que as Polícias Militares, instituídas para a
segurança interna e a manutenção da ordem nos Estados, nos Ter
ritórios e no Distrito Federal, eram consideradas, como fôrças au
xiliares, reservas do Exército.
A Constituição atual reproduz, quase literalmente, o preceito re·
lativo à competência da União para legislar sôbre as Policias Mi
litares (art. 8Q, XVII, v), e mantém o princípio de que as Polícias
Militares são consideradas fôrças auxiliares, como reserva do Exér·
cito (art. 13, 4Q).

Dos dispositivos citados vê-se que, desde 1934, as Policias Milita·
res têm status constitucional: são fôrças annadas auxiliares, como
reserva do Exército Nacional, e seu regime jurídico é definido pela
legislação federal.
Objetar-se-ã, entretanto, que elas não integram as Fôrças Arma·
das federais, e isto é certo. Mas não é menos certo que são corpo
rações militares de âmbito estadual, fôrças auxiliares das Fôrças
Armadas da União e, de modo particular, reservas do Exército
Nacional.
Note·se que a Constituição de 1946 dizia que as Fôrças Armadas
eram constituídas essencialmente - porém não exclusivamente 
pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. E no mesmo título dedicado
às Fôrças Armadas, definia explicitamente as Policias Militares ca
mo fôrças auxiliares da União e reserva do Exército.
De tudo isso resulta, obviamente, que os integrantes das Policias
Militares dos Estados não são servidores civis: são militares, inte
grados no regime militar, subordinados à hierarquiaf à disciplina
e à jurisdição de caráter militar, ao mesmo tempo que protegidos
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pelas garantias específicas da carreira militar. Por isso, e como
primeiro ponto a fixar para a solução do caso sub iudice, não me
parece admissível sustentar-se que ao militar estadual seja aplicá
vel o estatuto do funcionalismo civil, ou que, para certos efeitos,
esteja êle equiparado aos servidores civis.
Desde 1934, as Constituições definem os direitos, as prerrogativas,
tanto quanto os deveres e limitações da carreira militar. Parece-me
fora de dúvida que essas normas alcançam os militares estaduais,
do mesmo modo que o regime constitucional dos funcionários ci
vis se estende aos servidores dos Estados e Municípios.
É relevante observar que a Constituição de 1946, na mesma linha
das Constituições posteriores a 1930, não se refere apenas aos ofi
ciais das Fôrças Armadas, o que poderia ser entendido, restrita
mente, como dizendo respeito somente aos integrantes das corpo
rações militares nacionais. Com efeito, ela dispõe quanto aos mili
tares em geral, sem qualquer restritivo, o que - como ocorre em
relação ao campo civil - não pode deixar de alcançar a área mi
litar dos Estados. A Constituição definia os direitos e deveres dos
militares no mesmo Título VII em que trata das Fôrças Armadas,
inclusive das Polícias Estaduais. Assim, os preceitos referentes aos
militares não podem deixar de abranger os dos Estados, perten.
centes a corporações militares por natureza e por definição, orga·
nizados necessàriamente como instituições auxiliares, nos têrmos
da Constituição." (R.T.J., 511267-268.)

53. A transcrição do douto voto acima serve, antes de tudo, para mostrar
que o regime jurídico das PMs, especialmente o da PMDF, deve ser defini·
do a partir do direito federal. Isso não afasta a competência legislativa con·
corrente dos Estados e do Distrito Federal, sendo certo, porém, que as nor
mas locais não poderão prevalecer sôbre as federais.

b) Sedes Materiae

54. O vêzo castrense de reduzir a Regulamentos, geralmente aprovados
por Decreto do Poder Executivo, "tôdas as normas jurídicas pertinentes à
corporação, inclusive aquelas de mais nobre hierarquia, sugere examinar a
questão da sedes do regime jurídico da PMDF.

5S. Aparentemente, o tema seria acadêmico. Mas, na realidade, das posi
ções que o intérprete possa adotar, hão de decorrer conseqüências práticas
muito importantes.

56. Com efeito, considere-se a inserção em Regulamento de jus novum.
Essa disposição regulamentar original poderia:

a) ser, por natureza, dependente da lei ordinária ou da Constituição;
bl estar em antinomía com uma ou outra;
c) suplementar, vàlidamente, a norma legal.

57. ~ claro que apenas na última hipótese a norma regulamentar mere
ceria aplicação. Nas outras duas, haveria manifesto excesso ou abuso do
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poder regulamentar (na mesma linha, oRE nQ 61.037, de 30-8-68, relator o
eminente Ministro Amaral Santos, que assinalou, a propósito do Decreto nQ
41.095/57, relativo à PMDF, que não podia êle invalidar disposição da Lei
n9 192, de 1936, antiga Lei Orgânica das PMs; v. RTJ, 47/610).

58. Poderia ocorrer ainda que, ao invés de jus novum, a norma regula
mentar se limitasse a repetir preceitos preexistentes na Constituição ou na
lei ordinária. Se assim fôsse, o regulamento seria um expletivo, para usar a
linguagem dos gramáticos. A sua fôrça obrigatória não se apoiaria no fato
de estar a norma consagrada pelo Regulamento, mas no fato de preexistir
em direito mais qualificado (Constituição ou lei). Releva acentuar que, nesse
último caso, a norma redundante não poderia ser vàlidamente revogada com
o desaparecimento somente da regra regulamentar. Para isso, seria neces
sário ainda fôsse derrogada a própria norma-matriz, seja a constitucional,
seja a legal (faço essa advertência porque é dado da experiência cotidiana
que os regulamentos se sucedem no tempo com boa freqüência, não sendo
de admirar que se realizasse a hipótese ora figurada).

S9. Se, pois, a inserção em regulamento de alguma regra pode, por si só,
ser considerada bastante pelos não-iniciados na ciência jurídica, nem sem
pre isso é idôneo para produzir modificação no regime jurldico de militares.
No caso da PMDF, entendo que o regime jurídico é o decorrente da Cons
tituição e das leis federais, com as explicitações ou suplementações que o
direito pátrio tolera ao poder regulamentar.

c} Extensão das normas constitucionais dos militar.,

60. O constituinte brasileiro cada dia mais se distancia do modêlo de Cons
tituição material concebido pela doutrina, trazendo para o plano do direito
constitucional normas que muito bem ficariam no bôjo da legislação or
dinária.

61 . Essa tendência, que é mais um voto do que uma vocação de estabili
dade institucional, responde pelo progressivo crescimento de nossa Consti
tuição formal, de modo que, raramente, um raciocínio jurldico entre nós
deixa de partir de um ponto claro e definido da Carta Magna.

62 . Como ressaltou o voto supra transcrito do eminente Ministro Oswaldo
Trigueiro, o status constitucional das PMs remonta a 34 e permaneceu nas
Constituições posteriores, inclusive na atual: "São fôrças armadas auxiliares,
como reserva do Exército Nacional, e seu regime iurídico 6 definido peJa
legislação federal."

63. Na mesma linha de pensamento assentou S. Ex~, que os direitos, prer·
rogativas, deveres e limitações constitucionais da carreira militar se aplicam
aos militares estaduais, aduzindo: "parece-me fora de dúvida que essas nor
mas alcançam os militares estaduais, do mesmo modo, que o regime consti·
tucional dos funcionários civis se estende aos servidores dos Estados e mu
nicípios" (RTJ, 51/268).

64. A Carta vigente, conquanto desse tratamento sistemático ao tema da
segurança nacional, não dirimiu tôdas as dúvidas a respeito da preconizada
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extensão das normas constitucionais sôbre militares aos milicianos. Dois são
os textos dedicados às l'Ms na Carta de 67, segundo a Emenda Constitucio
nal nl! 1/69.

65. No art. 13, § 49, proclama o constituinte:

"As polícias militares, instituídas para a manutenção da ordem
pública nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, e os
corpos de bombeiros militares são considerados fôrças auxiliares,
reserva do Exército, não podendo seus postos ou graduações ter
remuneração superior à fixada para os postos e graduações cor
respondentes no Exército."

66. Já no art. 8Q, XVII, V, estatuiu-se que compete à União legislar sôbre

"organização, efetivos, instrução, justiça e garantias das polícias
militares e condições gerais de sua convocação inclusive mobili
zação."

67. Acentue-se que os Estados (e o Distrito Federal por compreensão) po
dem legislar supletivamente, entre outras, sóbre as matérias da alínea v,
mas não ficam dispensados de respeitarem a legislação federal.

68. Das transcrições se observa que, se o dispositivo sôbre competência
das últimas Constituições mereceu fiel reprodução, o outro foi acrescido da
previsão de um teto de vencimentos.

69. Embora o direito aos estipêndios seja integrante destacado do con
junto de preceitos que define o regime jurídico dos militares, penso que o
citado acréscimo não invalida a doutrina Oswaldo Trigueiro, segundo a qual
êsse regime é o da legislação federal. O tratamento excepcional dado ao pro
blema dos vencimentos, de um lado, resultou dos abusos de alguns Estados
na remuneração de seus militares, que chegou a ultrapassar a dos militares
federais, com manifesta subversão da hierarquia (êsse assunto chegou, aliás,
a ser cogitado pelos Atos Complementares n9s 3D, de 26-12-66, e 40, de
30-12-68). De outro, a exceção se justifica pelo princípio federativo de que a
lei da União não deve impor ônus aos cofres dos Estados (essa consideração
chegou a impedir o Supremo Tribunal de estender vantagem da legislação
federal, sôbre promoção de militar, à Polícia Estadual - v. ERE n9 50.143,
de 19·6·64, DJ de 3-9-64, pág. 669, apenso, relator o eminente Ministro
Victor Nunes, no qual são invocados como precedentes os REs 45.332 e
45.364, ambos de 18-5-61.)

70. De qualquer modo, o que é certo é que a equiparação dos militares es
taduais aos federais, inclusive no tocante aos vencimentos, não é repelida,
mas expressamente tolerada, pela Carta Constitucional.

71. A equiparação de militares locais aos federais, quanto aos demais as
pectos do regime jurídico dessa classe especial de servidores do Estado, tem
sido reconhecida por vários arestos. Além do citado RMS 18.615, lembrem·
se: Ag. 26.600, de 23-10-62, relator o eminente Ministro Hahnemann Gui
marães, DJ de 14-11-63, pág. 1.150, apenso; RMS 15.597, de 26-4-67, rela
tor o eminente Ministro Luiz Gallotti, RTJ, 42/58; RE 42.406, de 26-9-67,
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relator o eminente Ministro Adalício Nogueira, RTJ, 42/800; RMS 11.119,
de 5-8-63, relator o saudoso Ministro Ribeiro da Costa, DJ de 14-11-63, f.
1.146, apenso.

72. Aliás, não se perca de vista que a extensão das garantias constitucio
nais das patentes, necessàriamente, implica a extensão de certos direitos
e prerrogativas não explicitados na Constituição, mas apenas na legislação
ordinária. :Esse tema foi brilhantemente tratado pelo eminente Ministro Luiz
Gallotti no RMS 15~597, indicado acima. Mostrou S. Exl,l, com abono em en
sinamento de Rui Barbosa, no regime de 1891, que as patentes são inde.in·
tegráveis e devem ser garantias na sua inteireza, na sua plenitude.

73. No douto voto, que pronunciou o notável Ministro da Alta Côrte, fo
ram consignadas estas palavras:

"O que a Constituição garantiu, pois, garantindo a plenitude às
patentes, é que elas seriam invioláveis em todos os seus elementos,
requisitos e partes constitutivas.
Quantos e quais os elementos constitutivos da patente1
"Três: H', as honras; 2Q, a graduação efetiva, com seus privilégios
de autoridade, hierarquia e acesso; 3Q, o sôldo."
Logo, de nenhuma dessas vantagens, no grau relativo à patente de
seu pôsto, será lícito privar o oficial efetivo." (RTJ, 42/60.)

74. Depois dessas judiciosas observações, concluiu o eminente Ministro
Luiz Gallotti pela aplicação, a um oficial da PM do Piauf, da prerrogativa
federal da patente, livrando-o de uma reforma arbitrária, discriminatória
ou, pelo menos, não justificada por condições gerais da corporação.

7S. Portanto, o respeito às normas constitucionais federais, que a juris·
prudência considera extensfveis aos militares estaduais, de per si, obrigaria
a reconhecer·lhes direitos e prerrogativas, que se desdobram na legislação
ordinária federal. Por exemplo: se a reforma do militar federal deve veri
ficar-se ao atingir êle certo limite de idade, não pode a legislação estadual
impor limite menor, porque o direito à efetividade no serviço, até à idade
prevista na lei federal, é irrecusável, já que se integra no direito maior à in·
violabilidade da patente.

76. Parece-me, pois, indiscutivel que o regime jurldico das Policias Esta·
duais, e com maior razão o da PMDF, encontra seu ponto de partida na
Constituição (arts. 90/93), cujas normas, naturalmente, não podem ser con·
trariadas pelas normas legais ou regulamentares.

d) Regime jur[dico-Iegal das PMs

77. A primeira lei orgânica das Polícias Militares, que vigorou até 1967,
foi a Lei n9 192, de 17-1-36.

78. :tsse diploma, depois de estabelecer em alguns pontos a paridade en·
tre as Policias Estaduais e o Exército, deixou claro, no art. 23:

l'Aos oficiais da ativa e aos reformados das Policias Militares é
extensivo o disposto nos arts. 164 e 165 e seus parãgrafos, da Cons-
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tituição Federal." (~sses dispositivos da Constituição de 34 são os
relativos às garantias dos militares federais.)

19. A legislação que substituiu a Lei n9 192136 conservou a mesma orien
tação. De fato, o Decreto-Lei n9 317, de 13-3-67, dispôs no artigo 27:

"Aplicam-se aos oficiais das Polícias Militares:
(... )

b) as disposições constitucionais relativas às garantias, vantagens,
prerrogativas e deveres, bem como tôdas as restrições ali expressas,
ressalvado o exercício de cargos de interêsse policial, assim de
finidos em legislação própria."

80. No que concerne ao regime de inatividade, ficou assentado no art. 26:

"As condições de inatividade do pessoal das Polícias Militares,
bem como seus direitos, vantagens e regalias, constarão da legis
lação de cada Unidade da Federação, não sendo permitidas con
dições além das que, por lei ou regulamentos, são atribuídas ao
pessoal das Fôrças Armadas."

81. Também no vigente Decreto-lei n9 667, de 2-7-69, a matéria recebeu
o mesmo tratamento. Assim, lê-se nos arts. 24 e 25:

"Os direitos, vencimentos, vantagens e regalias do pessoal, em
serviço ativo ou na inatividade, das Polícias Militares constarào de
legislação especial de cada Unidade da Federação, não sendo per
mitidas condições superiores às que, por lei ou regulamento, forem
atribuídas ao pessoal das Fôrças Armadas. No tocante a cabos e
soldados, será permitida exceção no que se refere a vencimentos e
vantagens, bem como à idade-limite para permanência no serviço
ativo" (essa exceção se explica porque no Exército os cabos e sol
dados não são propriamente profissionais, mas cidadãos que pres
tam serviço militar por tempo relativamente curto).
"Aplicam-se ao pessoal das Polícias Militares:
(... )

b) as disposições constitucionais relativas às garantias, vantagens,
prerrogativas e deveres, bem como tôdas as restrições ali expressas,
ressalvado o exercício de cargo de interêsse policial, assim defi
nidos na legislação própria."

82. Os mesmos princípios, como é óbvio, constam do Regulamento apro
vado para as Policias Militares pelo recentíssimo Decreto nl? 66.862, de
8-7·70 (cf. arts. 27 e 29).

83. Se a Constítuição cometeu ao legislador atribuição para legislar sôbre
garantias das Polícias Militares e se não são nítidos os contornos dos con
ceitos garantias, prerrogativas, direitos, pouco ou nada há de sobrar para
o legislador estadual em matéria de regime jurídico do pessoal das Polícias
Militares. Além disso, o restrito campo, em que possa legitimamente atuar,
poderá sempre ser ocupado pelo legislador federal, a cujos desígnios o le-
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gislador local não pode opor-se, quando se trata de legislação supletiva
(Const., art. 8Q, parágrafo único).

84. Não tenho, entretanto, necessidade de discutir, neste parecer, se o
conteúdo da Lei nl? 192/36 e dos Decretos-Leis n.OIl 317/67 e 667/69 guarda
perfeita conformidade com as Constituições sob cujo império foram edi
tados. Isso porque considero indisputável que o legislador local pode não
exercer a faculdade de legislar em caráter supletivo sôbre o regime jurídico
da respectiva Polícia Militar. Não usando dessa faculdade, forçoso é convir
que prevalecem, por inteiro, as regras federais.

85. Na verdade, se a Constituição confere aos Estados todos os podêres
que, explicita ou implicitamente, não lhes sejam vedados por ela (art. 13,
§ 1Q), e se a mesma Carta dá aos Estados a faculdade de legislar supleti·
vamente em matéria de Polícia Militar, é óbvio que o legislador federal or
dinário não pode obrigar o legislador estadual a exercer essa competência.

86. Como a legislação federal orgânica das Polícias Militares não preenche
todo o espaço em matéria de regime jurídico dos militares estaduais,
pergunta-se, para o caso de ser omisso o legislador local:

a} ficarão os militares locais com regime jurídico incompleto?
b) ou é possível a extensão do regime dos militares federais, no que

couber?

87 A lógica, a meu ver, impõe a segunda alternativa, tanto mais que os
militares já gozam das garantias constitucionais dos federais e, na sua par
cela mais significativa, dos direitos e vantagens, que a legislação ordinãria
lhes concede. Seria mesmo um contra-senso que, em nome de uma lei que
permite expressamente tratamento paritário, fôsse legítimo restringir os
efeitos da equiparação anteriormente proclamada pela jurisprudência na
interpretação do próprio texto constitucional.

88. Portanto, omisso o legislador local, cabe a extensão de todo o regime
jurídico dos militares federais aos milicianos estaduais, como imperativo de
um ordenamento que consagra, de há muito, a paridade entre os militares
estaduais e os federais.

c) Tentativa de atribuição à PMDF de regime
Jurídico Específico

89.. A PM do antigo Distrito Federal, como se viu, sempre se regeu por
leis federais e foi custeada com recursos da União. Com a mudança da
Capital e a sua incorporação ao Estado da Guanabara, ainda viveu sob o
regime daquelas leis, ex vi do art. 14 do Ato Constitucional das Disposições
Transitórias, de 1960, do Estado da Guanabara. Finalmente, com a Lei
Estadual nQ 263, de 24-12-62, a legislação anterior, cedeu lugar à legislação
estadual própria.

90. A malsinada providência do art. 46 da Lei nl? 4.242/63 não previu
qual o regime jurídico dos optantes. Não o íêz, igualmente, a Lei nQ 4.483,
de 16-11-64, quando reorganizou o Departamento Federal de Segurança
Pública e se referiu, incidentemente, à Polícia Militar.
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91 . Pelo mesmo diapasão se afinou o legislador do Decreto-Lei n9 9/66,
embora agora a falta fôsse menos escusável, já que se tratava precisamente
de reorganizar a PMDF, com o pessoal do antigo Distrito Federal, que
optou pela volta ao serviço federal.

92. Com a melhor das intenções, acudiu o Poder Executivo com o Decreto
"N" nl? 515, de 11-7-66, estabelecendo:

"Enquanto não forem aprovados os Regulamentos da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a que se refere o
art. 1<! do Decreto-Lei nl? 9, de 25 de junho de 1966, continuarão
sendo aplicados a essas Corporações, no que couber, os Regula
mentos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do antigo Dis
trito Federal, bem como todos os demais dispositivos legais e
regulamentares por que se regiam."

93. Como procurei explicar nos itens 54 a 59, supra, a norma regulamentar
não pode substituir ou deslocar a norma legal, nem pode, por fôrça própria,
atribuir um regime jurídico a uma corporação, mesmo através de remissão
a um sistema que, anteriormente, já teve vigência.

94. O regime jurídico da PMDF, salvo em assuntos de pequena monta que
as leis reservam ao poder regulamentar, deve ser o definido pela lei federal
e pela lei local, nunca por decreto do Poder Executivo. À época do Decreto
"N" n9 515/66, vigia a Constituição de 46 e a Emenda Constitucional 3/61, as
quais não deíxavam dúvidas a respeito, seja no que concerne à compe
tência legislativa em matéria de Polícia Militar (art. 59, XV, f, e «1'1. 69),
seja relativamente à atribuição de competência do Poder Legislativo da
União para legislar para o Distrito Federal (Emenda Constitucional n9 3/61,
arts. 1g e 3l?).

95. Se, por decreto, o Poder Executivo local não poderia, vàlidall1cnte, es
tabelecer, mesmo em caráter transítório, um regime jurídico para a PMDF,
o ato praticado é nenhum. A situação deve ser examinada como se o le
gislador local tivesse sido completamente omisso.

96. Não há, pois, a meu entender, qualquer razão para aplicar-se à PMDF
as regras do Regulamento aprovado pelo Decreto nQ 41.095, de 7·3.57, às
quais se remeteu o Decreto "N" n9 515/66. O regime jurídico da PMDF não
ficou, estãticamente, contido naquele corpo de normas, mas evoluiu, dinâ
micamente, com as alterações que se verificaram no plano dos militares
federais.

f) Regime federal extensível

97. Como venho sustentando, são aplicáveis à PMDF, desenganadamente,
as regras constitucionais pertinentes aos militares da União. Igualmente, é
a PMDF destinatária das regras federais, também decalcadas do regime dos
militares federais, que se contém na Lei Orgânica das Polícias Militares.

98. O que resta é a matéria que poderia ter sido objeto da legislação local,
que permanece em branco, em virtude da omissão do legislador. Como pre
encher êsse vazio?
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99. Creio que isso só será possível estendendo aos milicianos, no que
couber, todo o regime jurídico dos militares federaís.

100. A objeção, segundo pude depreender da leitura de doutos pareceres
dos ilustres Procuradores do Distrito Federal, está na letra de algumas dis
posições de leis federais, que só se referem a vencimentos ou a outras leis
especificas, que cuidam apenas de estipêndios dos militares federais, dei·
xando de mencionar outros aspectos dêsse regime jurídico especial.

101. Começo, na resposta à objeção, invocando o pensamento de Ferrara,
em obra clássica sôbre a interpretação das leis:

"Para apreender o sentido da lei, a interpretação socorre de vários
meios.

Em primeiro lugar busca reconstruir o pensamento legislativo
através das palavras da lei na sua conexão lingüística e estilística,
procura o sentido literal. Mas êste é o grau mais baixo, a forma
inicial da atividade interpretativa. As palavras podem ser vagas,
equívocas ou deficientes e não oferecem nenhuma garantia de es
pelharem com fidelidade e inteireza o pensamento da lei: o sentido
literal é apenas o conteúdo possivel da lei: para se poder dizer que
êle corresponde à mens legis, é preciso sujeitá-lo a crítica e a
contrôle.

E dêste modo se passa cedo à interpretação lógica, que quer de
duzir de outras circunstâncias o pensamento legal, isto é, de ele
mentos racionais, sistemáticos e históricos, que todos convergem
para iluminar o conteúdo do princípio. A interpretação lógica não
deve contrapor-se rasgadamente à interpretação lingüística: não
se trata de duas operações separadas, porque além de terem ambas
o mesmo fim, realizam-se conjuntamente - são as partes conexas
de uma só e indivisível atividade." (Interpretação e ApUcação das
Leis, trad. porto de Manuel A. Domingues de Andrade, ed. 1963,
Coimbra, pág. 138.)

102. De acôrdo com os ensinamentos dêste pontifice da hermenêutica
jurídica, tomem·se os textos literais, de modo a fíxar aquilo que chamou o
grau mais baixo da atividade interpretativa. Desde logo, considera-se a Lei
nl} 4.328, de 30-4-64 (Código de Vencimentos dos Militares), cujo art. 184
dispôs:

"Aplicam-se aos militares da Policia Militar e do Corpo de Bombei·
ros do antigo Distrito Federal, pagos pelos cofres da União, as dis·
posições dêste Código, em tudo que couber e até que lei especial
venha regular seus vencimentos."

103. A êsse tempo, os integrantes da PM do antigo Distrito Federal ainda
não se haviam ramificado nas duas classes, a saber: optantes propriamente
ditos (Decreto-Lei nl? 9/66) e reincluídos na PMEG (Decreto-Lei nQ 10/66).
Portanto, à cláusula "pagos pelos cofres da União" era abrangente de ambas
as categorias.
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104. Com a reorganização da PMDF, operada pelo Decreto-Lei nQ 9/66,
editou-se o Decreto-Lei nQ 315, de 13-3-67, que reproduziu a idéia da lei ano
terior, nestes têrmos:

"Aplicam-se aos militares da Polícia Militar e do Corpo de Bom·
beiras do Distrito Federal (PMDF e CBDF) as disposições da Lei
nl? 4.328, de 30 de abril de 1964 (Código de Vencimentos dos Mi
litares) em tudo o que couber até que lei especial venha a regular
seus vencimentos, devendo ser consignadas no Orçamento da
União, em anexo próprio as dotações destinadas ao pagamento, in
clusive de inativos, bem como de pensões deixadas aos benefi
ciários."

105. No regime do Decreto-Lei n\? 315/67, a situação era diferente, porque
os optantes do Decreto-Lei n9 9/66 já se achavam vinculados ao Distrito Fe
deral, embora tivessem sido pagos, ainda no exercício de 67, com recursos
da União, só tendo recebido dos cofres locais a partir de 68 (v. Lei número
5.358/67). Por isso a cláusula do pagamento pela União não mais apareceu.

106. Quando se cuidou do nôvo Código de Vencimentos dos Militares, o
Decreto-Lei nQ 728, de 4-8-69, que dêle se ocupou, cometeu um cochilo e
voltou à primitiva redação da Lei nQ 4.328/64. Rezou o art. 176:

"Aos militares da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros do an
tigo Distrito Federal pagos pelos cofres da União, aplicam-se as
disposições dêste Código, em tudo que lhes couber e até que lei
especial venha regular seus vencimentos."

107. Sendo o Decreto-Lei nQ 728/69 posterior à execução das providências
recomendadas pelos Decretos-Leis n.OS 9 e 10/66, o restabelecimento da
cláusula do pagamento pelos cofres da União teria excluído do âmuito do
CVM os militares da atual PMDF e mantido somente os reincluídos na PMEG,
em relação aos quais fôra conservada a política de subsídio financeiro fe
deral, como preconizava a Lei San Thiago Dantas.

108. Que essa não era a mens legis, o legislador logo mostrou, ao emendar
a mão mediante o Decreto-Lei nQ 792, de 27-8-69, que estabeleceu:

"Fica assegurada ao pessoal da Polícia Militar e do Corpo de Bom
beiros do Distrito Federal (PMDF e CBDF), pagos pelos coFres do
Distrito Federal, a observância das disposições, que lhe eram apli
cáveis, da Lei nl? 4.328, de 30 de abril de 1964, revogada pelo
Decreto-Lei ul? 728, de 4-8-69, até que lei especial venha regular
seus vencimentos."

109. Na lamentável técnica legislativa usada, o que pretendeu o legislador
fazer foi realçar que o CVM, quer o da Lei n9 4.328/64, quer o do Decreto
Lei ul? 728/69, tinha aplicação ao pessoal da PMDF. Esse é o sentido literal
do texto.

110. Cabe agora iluminar o conteúdo dêsse princípio por meio dos ele·
mentos racionais, sistemáticos e históricos, operação de maior qualificação
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na atividade interpretativa. Muitos dêsses elementos jã foram referidos
neste parecer. Procurei mostrar que a paridade entre os militares locais e
federais era imperativo da lógica, a fim de evitar que os primeiros, aos quais
a Constituição e a Lei Orgânica das PMs concedem as garantias maiores
dos militares federais, ficassem com parte de seu regime jurídico em branco.
apenas porque foi omisso o legislador local a respeito dos direitos menores.

111 . Acentuei ainda que todo o sistema jurídico-constitucional e da lei
orgânica conspirava no sentido da plena equiparação entre as duas classes
de militares, como o Supremo Tribunal teve ocasião de assinalar, em rei
terados julgados.

112. Finalmente, a história da PMDF, durante todo o período republicano.
evidencia que ela sempre foi tratada como tropa federal e, como tal, custea
da pelos cofres federais e regulada pelas leis federais em situação paritária
com o Exército. Já no regime da Constituição de 34, as PMs, quando a
serviço da União, gozavam das mesmas vantagens do Exército (art. 167);
era inegável, a essa época, que a PM do antigo Distrito Federal estivesse a
serviço da União, porque estava no desempenho de um serviço reservado à
União; como negar.lhe a equiparação? Aliás, essa equiparação da PMDF
era freqüente nos textos: o Decreto nl? 3.273, de 16-11-38, estendeu. quanto
à reforma, o regime do Exército (art. 69); a Lei nQ 1.252, de 2-12-53, art. 29,
equipara a PMDF ao Exército, em tema de promoção de oficiais subalternos;
a Lei nQ 1.350, de 10-2-51, considera, para efeito de reforma, os mesmos li
mites de idade dos militares federais. Enfim, os direitos que as leis e regu
lamentos reconheceram à PMDF sempre foram os mesmos do Exército.

113. Assim, não parece desarrazoado sustentar que a letra do Decreto-Lei
nl? 792/69 e das disposições análogas anteriores, iluminada pelos elementos
racionais, sistemáticos e hist6ricos de interpretação, estã aquém daquilo que
a lei pretende traduzir. Não é só o Código de Vencimentos dos Militares que
deve ser aplicado à PMDF, no que couber. ~ o próprio regime jurldico dos
militares federais, que se lhe assegurou, fazendo-se boa e exata aplicação
dos preceitos constitucionais e orgânicos das PMs, que toleram, recomendam
ou talvez impõem tratamento paritário entre os militares locais e federais.

114. Em abono dessa tese, invoque·se ajuda a analogia. Se os servidores
civis locais têm o mesmo regime jurídico dos federais (Lei nQ 3.751, de
13-4·60, art. 30, e Decreto-Lei nQ 274, de 28-2-67, art. 63), é claro que, aos
militares locais, deve corresponder o mesmo estatuto dos federais. O que
seria absurdo, seria deixar o regime jurídico especial dos militares federais,
para aplicar aos militares locais o regime juridico dos civis federais. Atente
se, ainda aqui, à proclamação enfática do Regulamento das PMs, de que con
gregam elas, em razão da sua destinação constitucional e das leis vigentes,
uma categoria especial de servidores, denominados policiais-militares (art. 29
do Decreto nQ 66.862/70).

115. Atingindo-se a última fase da operação interpretativa, como no en
sinamento de Ferrara, examine·se se a exegese pretendida se contrapõe
rasgadamente ao elemento literal. Para mim, é incontendível que não. Se
a letra da lei assegura a aplicação subsidiária do CVM, que se ocupa dos
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vencimentos, indenizações, proventos e outros direitos de expressão pe
cuniária dos militares, porque haveria de impedir a extensão de outros di
reitos - até de menor expressão e essencialidade - que outras leis con
cedem no plano federal?

116. Em conclusão considero que a Lei nQ 4.328/64, o Decreto-Lei número
315/67 e o Decreto-Lei nQ 792/69 permitem, senão impõem, se estenda aos
militares da PMDF, em caráter subsidiário, tôdas as regras que definem o
regime jurídico dos militares federais. No caso particular em exame, cabe
aplicar, então, a Lei de Inatividade dos Militares vigente ao tempo em que
ocorrer a reforma do integrante da PMDF ou do CBDF_

117. Antes de encerrar êste tópico, quero acentuar um paradoxo. Só con
sidero legítimo que a lei federal defina todo o regime jurídico dos militares
da PMDF, pois tal assunto é de sua competência constitucional expressa
(art. 8Q, XVII, v, e seu parágrafo único). No que tange a vencimentos, que
devem ser pagos pelo Distrito Federal, a competência legislativa é do nosso
legislador, isto é, do Senado (art. 17, § 19). Assim, se dúvida pudesse sus
citar, o texto legal da equiparação, seria, ao contrário do que se supõe,
quanto à questão dos vencimentos e não dos aspectos secundários do regime
jurídico, porque, de fato, a lei federal não pode impor ônus aos cofres locais
(ERE 50.143, de 19-6-64, relator o eminente Ministro Victor Nunes DJ de
3-9-64, pág. 669).

J18. Deixo de levantar essa questão de direito, neste parecer, porque a
orientação legislativa tem sido diversa, mesmo em relação aos servidores
civis do Distrito Federal. Com efeito, numerosas leis federais votadas pelo
Congresso Nacional aumentaram vencimentos dos servidores locais, quando
tal matéria deveria caber ao legislador local, ou seja, ao Senado. A ano
malia talvez encontre explicação no fato de haver o Congresso Nacional
cumulado funções de legislador local e federal durante todo o período de
vigência da Emenda Constitucional n? 3/61.

119. Para não adensar ainda mais o cipoal legislativo, que tenho de trans
por, não darei relêvo, na prática, ao vício formal de origem do Decreto-Lei
n? 792/69, tanto mais que essa manifestação legislativa de exceção talvez
possa ser considerada imune ao contrôle de constitucionalidade, de acôrdo
com o Ato Institucional, no qual se fundamentou.

IV - APLICAÇAO DO DIREITO FEDERAL SOBRE A R~FORMA

120. É preciso ficar bem daro que a aplicação subsidiária dos preceitos
federais sôbre a reforma se dá naquilo que couber, inclusive no que respeita
aos proventos da inatividade.

121. Sem examinar tôda a casuística que a matéria pode envolver, sele
ciono o seguinte e elucidativo exemplo. É notório que, antes da reforma,
que o libera definitivamente das obrigações profissionais, o militar federal
passa à inatividade como integrante da reserva remunerada. Ora, a apli
cação da Lei de Inatividade dos Militares à PMDF não pode copiar fielmente
o modêlo federal pela singela razão de não ter a Polícia uma reserva, à qual
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o PM pudesse passar (aliás, a PM, ela própria, já é considerada reserva do
Exército). Esse aspecto é destacado em aresto do Supremo Tribunal, como
se depreende do RE nl) 42.406, de 28-9-67, relatado pelo eminente Ministro
Adalício Nogueira, RTJ 42/800, onde se invoca precedente da lavra do
eminente Ministro Orozimbo Nonato (RMS 2.272),

v - SITUAÇAO DO CBDF

122. No exame geral, de que se ocupa êste parecer, convém dizer desde
logo uma palavra sôbre o CBDF, que se me afigura na mesma posição da
PMDF.

123. A questão da natureza jurídica dos Corpos de Bombeiros também
suscitou divergências. No Supremo Tribunal, encontram-se julgados que
não consideram essas corporações como militares (RMS 15.482, de 30-9-66.
relator o eminente Ministro Gonçalves de Oliveira, RTJ, 45/140) e arestos
que afirmam a tese oposta (RMS 18.615, de 13-11·68, relator o eminente
Ministro Barros Monteiro, RTJ, 51/259).

124. A Constituição vigente dirimiu parte das dúvidas, colocando os
Corpos de Bombeiros Militares ao lado das Policias Militares (art. 13, § 49).
A condição de militar dos Corpos de Bombeiros deve ser declarada pelo
Poder Executivo, mediante proposta do Ministério do Exército (Decreto-Lei
n? 667/69, art. 28). Para que isso ocorra, devem ser satisfeitos os requisitos
do art. 28 do Regulamento das Polícias Militares (Decreto nQ 66.862170).

125. Não haveria obstáculo a que o CBDF preenchesse os requisitos pre
vistos, Entretanto, o caráter militar da corporação já me parece implici
tamente contido no próprio Decreto-Lei nQ 9/66, que determinou sua reor
ganização, juntamente com a PMDF, dando-lhes feição nitidamente militar,
como sempre tiveram. O Regulamento das Polícias Militares dispensa a
declaração da condição de militar aos Corpos de Bombeiros, aos quais ale·
gislação anterior já havia reconhecido essa condição (art. 28, § 2Q, in fine).

126. Não vejo, pois, qualquer motivo para dar ao CBDF tratamento di·
verso do recomendado para a PMDF, eis que a essas corporações, que nas
ceram ou ressurgiram com o Decreto-Lei ri'! 9/66, foi atribuído por êsse
diploma o mesmo status de organizações militares.

VI - CONCLUSAO E DILlG~NCIA

127. Verifico que o ato de reforma (f. 31) levou em consideração o Decreto
"N" nQ 515/66 e os preceitos do Decreto nQ 41.095/57, aos quais a primeira
norma se remete. Como o regime da reforma seja inteiramente o das leis
federais, aplicáveis por fôrça do Decreto-Lei n? 315/67, então vigente, penso
que o ato deva ser revisto à luz dessa orientação.

128 . Observei também que o mesmo critério foi adotado quanto aos
demais processos remetidos a essa Eg. Côrte, razão pela qual sugiro que, se
fôr acolhido meu parecer, seja ordenada a baixa de todos os processos de re
forma à origem, a fim de ser cumprida a mesma diligência.
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Dispõe sôbre vencimentos, indenizações, proventos e outros
direitos da Polícia Milita,. do Distrito Federal, e dá outras provi
dências.

Faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TITULO I

Disposições Preliminares

Art. 19 - Esta Lei regula os vencimentos, indenizações, proventos e
dispõe sôbre outros direitos dos Policiais Militares da Polícia Militar do
Distrito Federal.

Art. 2~ - Para os efeitos desta Lei, adotam-se as seguintes conceitua
ções:

1) Comandante - é o título genérico correspondente ao de diretor,
chefe ou outra denominação que tenha ou venha a ter aquêle que, investido
de autoridade decorrente de leis e regulamentos, fôr responsável pela ad
ministração, instrução e disciplina de uma organização policial militar;

2) Missão, Tarefa ou Atividade - é o dever emergente de uma ordem
específica de comando, direção ou chefia;

3) Organização Policial Militar - é a denominação genérica dada a
corpo de tropa, repartição, estabelecimento ou a qualquer outra unidade
administrativa da Polícia Militar do Distrito Federal;

4) Corporação - é a denominação dada, nesta Lei, à Polícia Militar
do Distrito Federal;

5) Sede - no País - é todo o território do Distrito Federal;
6) Sede - no Exterior - é todo território situado em país estrangei

ro, no qual o policial militar desempenha as atribuições, missões, tarefas ou
atividades inerentes ao cargo, comissão, função ou encargo que lhe foi co
metido;

7) Serviço Ativo - é a situação do policial militar da Polícia Militar
do Distrito Federal capacitado legalmente para o exercício de cargo, comis
são, função ou encargo;

8) Cargo, Função ou Comissão - é o conjunto de atribuições defini
das por lei, regulamento ou ato do Govêrno do Distrito Federal e cometidas,
em caráter permanente ou não, ao policial militar;

9) Encargo - é a missão ou atribuição de serviço cometida a um po
licial militar.

(*) ADENDO - Em virtude da promulgaçâo da Lei n." 5.619/70, a 3 de novembro, a Di
retoria de Infonnação Legislativa anexa o seu texto e hiStórico da tramitação do
artigo "Regime Jurídico dos Militares do Distrito Federal".
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TíTULO II
Do Policial Militar em Atividade

CAPITULO I

00$ Vencimentos

Art. 39 - Vencimentos são o quantitativo mensal em dinheiro devido
ao policial militar em serviço ativo e compreendem o sôldo e as gratificações.

CAPITULO n
Do S61do

Art. 49 - Sôldo é a parte básica dos vencimentos inerentes ao oficial
ou praça policial militar da ativa.

Parágrafo único - O sôldo do policial militar é irredutível, não está
sujeito a penhora, seqüestro ou arresto, senão nos casos especificamente
previstos em leL

Art. 59 - O direito do policial militar ao sôldo tem inicio na data:
1) do ato de promoção, para os oficiais PM;

2) do ato de declaração, para o aspirante-a-oficial PM;

3) do ato de promoção, para o subtenente PM;

4) do ato de promoção, classificação ou engajamento, para as de
mais praças PM;

5) do ingresso na Policia Militar do Distrito Federal, para os vo
luntários;

6) da apresentação, quando da nomeação inicial para qualquer
pôsto ou graduação na Policia Militar do Distrito Federal;

7) do ato da matrícula, para os alunos das Escolas de Formação de
Oficiais PM.

Parágrafo único - Excetuam-se das condições dêste artigo os casos
com caráter retroativo, quando o sôldo será devido a partir das datas decla·
radas nos respectivos atos.

Art. 69 - Suspende~se, temporàriamente, o dreito do policial militar
ao sôldo quando:

1) agregado para tratar de interêsse particular;
2) em licença para exercer atividades ou função estranha à Po

lícia Militar do Distrito Federal;
3) estiver em efetivo exercício de cargo público civil, temporãrio

e não eletivo, ou em autarquia, emprêsa pública ou sociedade
de economia mista, respeitado o direito de opção;

4) em licença para o exercicio de atividade técnica de sua espe
cialidade em organização civil;

5> em estado de deserção.
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Art. 79 - O direito ao sôldo cessa na data em que o policial militar
fôr desligado do serviço ativo da Polícia Militar do Distrito Federal por:

1) baixa do serviço ativo ou demissão voluntária;
2) exclusão, expulsão ou perda do pôsto ou graduação;

3) transferência para a reserva ou reforma;
4) óbito.

Art. 89 - O policial militar, considerado desaparecido ou extraviado
em caso de calamidade pública ou no desempenho de qualquer serviço ou
manobra, terá o sôldo pago aos herdeiros que teriam direito a sua pensão
militar.

§ 19 - No caso previsto neste artigo, decorridos 6 (seis) meses,
far-se-á habilitação dos herdeiros na forma da lei, cessando o pagamento do
sôldo.

§ 29 - Verificando-se o reaparecimento do policial militar, e apura
das as causas do seu afastamento, caber-lhe-á, se fôr o caso, o pagamento
da diferença entre o sôldo, a que faria jus se tivesse permanecido em ser
viço, e a pensão recebida pelos herdeiros.

Art. 9Çl - O policial militar no exercício de cargo, comissão ou função,
cujo desempenho seja privativo de pôsto ou graduação superior ao seu, per
cebe o sôldo dêsse pôsto ou graduação.

§ 19 - Quando, na substituição prevista neste artigo, o cargo, co
missão ou função fôr atribuição de mais de um pôsto ou graduação, ao subs
tituto cabe o sôldo correspondente ao menor dêles.

§ 29 - Para os efeitos do disposto neste artigo, prevalecem os pos
tos e graduações, correspondentes aos cargos, comissões ou funções, esta
belecidos em lei, regulamento, regimento interno, quadro de organização e
distribuição de efetivo ou lotação, nesta ordem.

§ 39 - O disposto neste artigo não se aplica às substituições, por
motivos de férias, gala, nojo e outras dispensas até 30 (trinta) dias.

Art. 10 - O policial militar perceberá o sôldo de seu pôsto ou gra
duação quando exercer o cargo, comissão ou função atribuídos, indistinta
mente, a 2 (dois) ou mais postos ou graduações e possuir qualquer dêstes.

Arf. 11 - O policial militar continuará com direito ao seu sôldo em
todos os casos não previstos nos artigos 69 e 7ft desta Lei.

CAPITULO III
Das Gratificações

Art. 12 - Gratificações são as partes dos vencimentos atribuídos ao
policial militar como estímulo por atividades profissionais e condições de
desempenho peculiares, bem como pelo tempo de permanência em serviço.

Art. 13 - O policial militar, pelo efetivo exerdcio de suas funções,
fará jus às gratificações seguintes:

1) Gratificação de tempo de serviço;
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2) Gratificação de função policial militar.
Art. 14 - Suspende-se o pagamento das gratificações, ao policial mio

litar:
1) nos casos previstos no art. 69 desta Lei;
2} no cumprimento de pena igual ou menor de 2 (dois) anos, de·

corrente de sentença transitada em julgado;
3) em licença, por período superior a 6 (seis) meses, para trata

mento de saúde de dependente;
4) em licença para aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos, ou

realizar estudos, por conta própria;
5) que tiver excedido os prazos legais ou regulamentares de afas

tamento do serviço;
6} afastado das funções por incompatibilidade profissional ou mo

ral, nos têrmos das leis e regulamentos vigentes;
7) no período de ausência não justificada.

Art. 15 - O direito às gratificações cessa nos casos do art. 79 desta
Lei.

Art. 16 - O policial militar que, por sentença passada em julgado,
fór declarado livre de culpa em crime que lhe tenha sido imputado, terá
direito às gratificações que deixou de receber no periodo em que estêve
afastado do serviço, à disposição da Justiça.

Parágrafo único - Do indulto, perdão ou livramento condicional, não
decorre o direito do policial militar a qualquer remuneração a que tenha
deixado de fazer jus por fôrça de dispositivo desta Lei ou de legislação
especifica.

Art. 17 - Aplica.se ao policial militar desaparecido ou extraviado,
quanto às gratificações, o previsto no art. 89 e seus parágrafos.

Art. 18 - Para os fins de concessão das gratificações, tomar-se-á por
base o valor do sôldo de oficial ou praça que efetivamente perceba o policial
militar, ressalvado o caso previsto no art. 99, quando será considerado o va
lor do sôldo no pôsto ou graduação correspondente ao cargo, comissão ou
função eventualmente desempenhados.

SEÇÃO I

Da Gratificação de Tempo de Serviço

Art. 19 - A gratificação de tempo de serviço é devida ao policial mi
litar por qüinqüênio de efetivo serviço prestado.

Art. 20 - Ao completar cada qüinqüênio de efetivo serviço, o policial
militar percebe a Gratificação de Tempo de Serviço, cujo valor é de tantas
cotas de 5% (cinco por cento) do respectivo sôldo quantos forem os qüin
qüênios de efetivo serviço.

Parágrafo único - O direito à gratificação começa no dia seguinte em
que o policial militar completar cada qüinqüênio, computado na forma da
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legislação vigente e reconhecido mediante publicação em boletim do órgão
de pessoal ou da organização policial militar.

SEÇÃO II

Da Gratificação de Função Policial Militar

Art. 21 - A Gratificação de Função é atribuída ao policial militar
pelo efetivo desempenho de atividades específicas de sua organização, na
forma do estabelecido nesta Seção.

Parágrafo único - A gratificação de que trata êste artigo é classificada
em duas categorias: I e lI.

Art. 22 - A Gratificação de Função - Categoria I - é devida ao po
licial militar pelos cursos realizados com aproveitamento em qualquer põsto
ou graduação, com os percentuais a seguir fixados:

1) 25% (vinte e cinco por cento): Cursos - Superior de Polícia;
2) 20% (vinte por cento): Cursos - De Aperfeiçoamento;
3) 15% (quinze por cento): Cursos - De Especialização de Ofi

ciais e Sargentos ou equivalentes;
4) 10% (dez por cento): Cursos - De Formação de Oficiais e Sar

gentos ou de Especialização de Praças de graduação inferior a
30 Sargento.

§ 19 - A equivalência dos Cursos referidos neste artigo será es
tabelecida pelas Normas de Equivalência de Cursos baixadas às Polícias
Militares pelo Estado-Maior do Exército através da Inspetoria-Geral das Po
lícias Militares.

§ 29 - Ao policial militar que possuir mais de um curso somente
será atribuída a gratificação de maior valor.

§ 39 - A gratificação estabelecida neste artigo é devida a partir
da data de conclusão do respectivo curso.

Art. 23 - A Gratificação de Função - Categoria li - é devida ao
policial militar, no exercício de funções, em uma das situações definidas
nos artigos 24, 25 e 26 desta Lei.

§ 19 - A gratificação de que trata êste artígo compreende três
tipos: 1, 2 e 3.

§ 29 - Ao policial militar que se enquadra simultâneamenfe, em
mais de uma das situações referidas nos artigos 24, 25 e 26, somente é atri
buído o tipo de gratificação de maior valor percentual.

Art. 24 - A Gratificação de Função - Categoria lI, tipo 1 - é de
vida ao oficial PM possuidor do Curso Superior de Polícia e em efetivo de
sempenho de sua função específica.

Parágrafo único - O Govêrno do Distrito Federal estabelecerá quais
as funções a que se refere êste artigo.

Art. 25 - A Gratificação de Função - Categoria lI, tipo 2 - é de
vida ao policial militar em função em unidade de tropa.
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Parágrafo único - Percebe também esta gratüicação o policial militar
em função de ensino ou instrução em estabelecimento de ensino ou de ins
trução policiais militares.

Art. 26 - A Gratüicação de Função - Categoria II, tipo 3 - é de
vida ao militar em efetivo desempenho de funções policiais militares não
enquadradas nos arts. 24 e 25 desta Lei.

Art. 27 - Os valôres percentuais das gratificações referidas nos arts.
24, 25 e 26 sp.ráo fixados ou reajustados, por Decreto do Govêrno do Dis·
trito Federal, observado o disposto no artigo 24 do Decreto-Lei nl? 667, de
2 de julho de 1969.

TrrULO DI

Das Indenizações

Art. 28 - Indenização é o quantitativo em dinheiro devido ao poU
cial militar para ressarcimento de despesas decorrentes de obrigações im
postas para o exercício de cargo, comissão, função, encargo ou missão.

Parágrafo único - As indenizações compreendem:
a) diárias;

b) ajuda de custo;
c) transporte;
d) moradia.

Art. 29 - Para fins de cálculos das indenizações, tomar-se-á por base
o valor do sôldo que o policial militar percebe na forma do art. 18.

CAPrrULO I

Das Diárias

Art. 30 - Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas
extraordinárias de alimentação e de pousada e são devidas ao policial mi
litar durante seu afastamento da organização militar a que pertence, por
motivo de serviço.

§ 19 - As diárias compreendem a Diária de Alimentação e aDiá·
ria de Pousada.

§ 29 - A Diária de Alimentação é devida, inclusive, nos dias de
partida e de chegada.

Art. 31 - O valor da Diária de Alimentação é igual a um dia de sôldo:
') de Coronel PM, para os Oficiais Superiores;
2) de Capitão PM, para os Capitães, Oficiais Subalternos e Aspi

rantes·a·Oficial;
3) de Subtenente PM, para Subtenentes, Sargentos e alunos das

Escolas de Formação de Oficiais;
4) de Cabo PM, para Cabos e Soldados.
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Art. 32 - O valor da Diária de Pousada é igual ao valor atribuído à
Diária de Alimentação.

Art. 33 - Compete ao Comandante da Organização Policial Militar
providenciar o pagamento das Diárias a que fizer jus o policial militar e,
sempre que fôr julgado necessário, poderá concedê-las adiantadamente pa
ra ajuste de contas quando do pagamento dos vencimentos que se verificar
após o regresso à organização policial militar, condicionando-se o adianta
mento à existência de meios e à reserva dos recursos orçamentários pró
prios nos órgãos competentes.

Art. 34 - Não serão atribuídas diárias ao policial militar:
1) nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem

compreendidos a alimentaçâo e o alojamento ou o pagamento
das despesas correr por conta da Corporação;

2) durante o afastamento da organização policial militar por me
nos de 8 (oito) horas consecutivLls;

3) cumulativamente com a ajuda de custo, exceto nos dias de
viagens por qualquer meio de transporte, quando a alimentação
ou a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo
das passagens;

4) quando as despesas com alimentação e alojamento forem asse
guradas pela Corporação.

Art. 35 - Ao policial militar em serviço de duração continuada de 24
(vinte e quatro) horas, estende-se a diária prevista no art. 31 desta Lei,
desde que sua organização, ou outra nas proximidades do local do serviço,
não lhe possa fornecer alimentação.

Parágrafo único - O policial militar, nos dias em que permanecer em
serviço nas condições dêste artigo, por prazo igual ou superior a 3 (oito)
horas consecutivas, mas inferior a 24 (vinte e quatro) horas, faz jus à me
tade da diária de alimentação.

Art. 36 - No caso de falecimento de policial militar, seus herdeiros
não restituirão as diárias que êle haja recebido adiantadamente, segundo
o art. 33 desta Lei.

Art. 37 - O policial militar que receber diárias, quando em desloca
mento ou em serviço, fora do Distrito Federal, indenizará à organização em
que se alojar ou se alimentar, de acôrdo com as normas em vigor nessa
organização.

CAPITULO 11

Da Ajuda de Custo

Art. 38 - AjudLl de Custo é a indenização para custeio de despesas
de viagem, mudança e instalação, exceto as de transporte paga ao policial
militar, quando, por interêsse do serviço, fôr nomeado, designado, matri
culado em Escola, Centro de Instrução ou Curso, fora do Distrito Federal.
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Parágrafo único - A indenização de que trata êste artigo será paga
adiantadamente.

Art. 39 - O policial militar terá direito à Ajuda de Custo sempre que
fôr designado para comissão cujo desempenho importe na obrigação da
mudança de domicilio, concomitantemente com seu afastamento da sede da
Corporação, onde exercia suas atribuições, missões, tarefas ou atividades
policiais militares, obedecidas as prescriçóes do art. 40.

Art. 40 - A Ajuda de Custo devida ao policial militar será igual:
1) ao valor correspondente ao respectivo sôldo quando não pos

suir dependentes;
2) a 2 (duas) vêzes o valor do respectivo sôldo quando possuir de

pendentes.
Art. 4' - Não terá direito à Ajuda de Custo o pilicial militar:

') movimentado por interêsse próprio, operações de guerra ou
de manutenção da ordem pública;

2) desligado de curso ou escola por falta de aproveitamento ou
trancamento voluntãrio de matricula, ainda que preencha os
requisitos do art. 39 desta Lei.

Art. 42 - Na concessão da Ajuda de Custo o policial militar que a
houver recebido, nas formas e circunstâncias abaixo:

l) integralmente e de uma s6 vez, quando deixar de seguir destino
a seu pedido;

2) pela metade do valor recebido e de uma só vez, quando até 6
(seis) meses após ter seguido para a nova comissão, desta fôr,
a pedido, dispensado, licenciado ou exonerado;

3) pela metade do valor, mediante desconto pela décima parte do
sôldo, quando não seguir para a nova comissão por motivo in·
dependente de sua vontade.

§ 19 - Não se enquadra nas disposições do item 2 dêste artigo a
Ucença para tratamento da própria saúde.

§ 29 - O policial militar que estiver sujeito a desconto para resti
tuição de ajuda de custo j ao adquirir direito a nova, liquidarã integralmente,
no ato do recebimento desta, o débito anterior.

Art. 43 - Na concessão da Ajuda de Custo, para efeito de cálculo de
seu valor, determinação do exercício financeiro, estado civil e tabela em
vigor, tomar·se·á como base a data do ajuste de contas.

Parágrafo único - Se o policial militar fôr promovido, contando anti
güidade da data anterior à do pagamento de Ajuda de Custo, farã jus à di
ferença entre o valor dêste e daquele a que teria direito no pôsto ou gra·
duação atingido pela promoção.

Art. 44 - A Ajuda de Custo não será restituída pelo policial militar
ou seus herdeiros quando:

1) após ter seguido destino, fôr mandado regressar;
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2) ocorrer o falecimento do policial militar, mesmo antes de se·
seguir destino.

CAPiTULO III
Do Transporte

Art. 4S - O policial militar, nas movimentações por interêsse do ser
viço, tem direito a transporte, de domicílio a domicílio, por conta da Cor
poração, nêle compreendidas a passagem e a translação da respectiva ba
gagem.

§ 19 - Se as movimentações importarem na mudança da sede
do policial militar com dependentes, a êstes se estendem os mesmos direitos
dêste artigo.

§ 29 - O policial militar com dependentes amparados por êste
artigo terá ainda direito ao transporte de um empregado doméstico.

§ 39 - Quando o transporte não fôr realizado por responsabilidade
da Corporação, o policial milHar será indenizado da quantia correspondente
às despesas decorrentes dos direitos a que se refere êste artigo e seus §§ 19
e 29

§ 49 - O policial militar da ativa terá direito ainda a transporte
por conta da Corporação quando tiver de efetuar deslocamentos fora da
sede da Corporação, nos seguintes casos:

a) deslocamento no interêsse da Justiça ou da Disciplina;
b) concurso para ingresso em Escolas, Cursos ou Centros de For·

mação, Especialização, Aperfeiçoamento ou Atualização, de in·
interêsse da Corporação;

c) outros deslocamentos, em objeto de serviço, decorrentes do de·
sempenho da função policial militar;

d) baixa em organização hospitalar ou alta desta, em virtude de
prescrição médica competente.

Art. 46 - Para efeito de concessão de transporte, consideram-se pes·
soas da família do policial militar, os seus dependentes na forma do disposto
nos arts. 125 e 126, desta Lei.

§ 19 - Os dependentes do policial militar, com direito ao trans·
porte, por conta do Estado, que não puderem acompanhá·lo na mesma via·
gem, por qualquer motivo, poderão usar o direito a partir de 30 (trinta)
dias até 9 (nove) meses após a movimentação do policial militar, desde que
tenha sido feita por êste, sob sua responsabilidade, a necessária declaração
à autoridade competente, para requisitar o transporte.

§ 29 - A família do policial militar que falecer em serviço ativo,
terá direito dentro de 6 (seis) meses após o óbito, ao transporte para a lo
calidade, no território nacional, em que fixar residência.

Art. 47 - O Policial Militar da ativa oriundo da Polícia Militar do
antigo Distrito Federal quando transferido para a reserva remunerada ou
reformado terá direito ao transporte para o Estado da Guanabara, desde



140 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

que ali vá fixar residência, prescrevendo o direito após decorridos 120 (cen
to e vinte) dias da data de publicação do ato oficial de transferência para
a inatividade.

CAPITULO IV
Da Moradia

Art. 48 - O policial militar em atividade faz jus a:

1) alojamento, em sua organização policial militar, quando aquar
telado;

2) moradia, em imóvel sob responsabilidade da Corporação, de
acôrdo com a disponibilidade existente;

3) indenização mensal, para moradia, quando não se encontrar na
situação prevista no item 2, acima.

Art. 49 - O valor da indenização para moradia é anualmente fixado
por Decreto do Govêrno do Distrito Federal, levando em consideração os
encargos de família.

§ 19 - "Encargos de Família", para os fins previstos neste artigo,
são os dependentes do policial militar na forma do disposto nos arts. 125 e
126 desta Lei.

§ 2'1 - Suspende-se, temporàriamente, o direito do policial militar
à indenização para moradia, enquanto se encontrar em uma das situações
previstas no art. 6l;)

Art. 50 - Quando o policial militar ocupar imóvel sob responsabili
dade da respectiva Corporação, o quantitativo correspondente à indenização
para moradia será sacado pela organização policial militar competente e
recolhido à Corporação para atender à conservação e construção de novas
residências para o pessoal ou dependências para assistência social.

Art. 51 - Quando o policial militar ocupar imóvel sob a responsabi
lidade de outro órgão, o quantitativo sacado na forma do artigo anterior
terá o seguinte destino:

1) o correspondente ao aluguel, recolhido ao órgão responsável
pelo imóvel;

2) o saldo, se houver, empregado na forma estabelecida no artigo
anterior.

TITULO IV

Outros Direitos

CAPITULO I
Do Sal&rio-FamUia

Art. 52 - Salário·Família é o auxílio em dinheiro pago ao policial
militar para custear, em parte, a educação e assistência a seus filhos e ou
tros dependentes.
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Parágrafo único - O Salário-Família é devido ao policial militar no va·
lor e nas condições previstas na legislação específica.

Art. 53 - O Salário-Família é isento de tributação e não sofre des
conto de qualquer natureza.

CAPITULO II

Da Assistência Médico-Hospitalar

Art. S4 - Será proporcionada ao policial militar e aos seus depen
dentes assistência médico-hospitalar através das organizações do Serviço
de Saúde e de Assistência Social da Corporação.

Art. 5S - Em princípio, a organização de saúde da Corporação des
tina-se a atender o pessoal da Polícia Militar e seus dependentes.

Parágrafo único - Em certos casos o policial militar poderá baixar à
organização hospitalar de outra Corporação, desde que seja por esta facul
tada a internação.

Art. S6 - A internação do policial militar em hospital ou clínica es
pecializados, nacionais ou estrangeiros, estranhos aos serviços hospitalares
da Corporação, será autorizada nos seguintes casos:

1) quando não houver organização hospitalar militar da Corpora.
ção;

2) em casos de urgêncía, quando a organização hospitalar da Cor
poração não possa atender;

3) quando a organização hospitalar da Corporação não dispuser
de clínica especializada necessária.

Art. 57 - O policial militar em serviço ativo terá hospitalização e
tratamento custeados pelo Distrito Federal, quando acidentado em serviço
ou acometido de doença adquirida em serviço ou dêle decorrente.

§ 19 - O policial militar da ativa não enquadrado neste artigo
terá tratamento por conta do Distrito Federal, ressalvadas as indenizações
mencionadas na respectiva regulamentação.

§ 29 - A hospitalização para o polícial militar da ativa será gra
tuita até 60 (sessenta) dias.

§ 39 - O policial militar na inatividade remunerada terá trata
mento por conta do Distrito Federal, ressalvadas as indenizações menciona
das na respectiva regulamentação.

Art. 58 - A assistência médico-hospitalar ao policial militar da ativa
ou da inatividade remunerada será prestada pelas organizações de saúde
da Corporação, dentro das limitações dos recursos próprios colocados à dis·
posição das mesmas.

Art. 59 - A Corporação prestará assistência médico·hospitalar, atra
vés dos serviços especializados, aos dependentes dos policiais militares.

§ 19 - Os recursos para assistência de que trata êste artigo, pro
virão de verbas consignadas para a Corporação no orçamento do Distrito
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Federal e de contribuições estabelecidas na forma do disposto no parágrafo
seguinte.

§ 2.'? - Fica estabelecida a contribuição de 3% (três por cento) do
sôldo do policial milítar, para constituição do Fundo de Saúde.

§ 39 - Para efeito de aplicação dêste artigo, são considerados de·
pendentes os definidos nos artigos 125 e 126 desta Lei.

§ 49 - Continuarão compreendidos nas disposições dêste artigo
a viúva do policial militar, enquanto permanecer neste estado, e os demais
dependentes mencionados no parágrafo anterior, desde que vivam sob a
responsabilidade legal da viúva.

Art. 60 - As Normas, Condições de Atendimento e Indenizações serão
reguladas por ato do Govêrno do Distrito Federal.

Parágrafo único - As praças especiais e as demais praças da ativa fi·
cam isentas do pagamento das diárias de hospitalização.

CAPrruLO m
Do Funeral

Art. 61 - O Distrito Federal assegurará sepultamento condigno ao po
licial militar.

Art. 62 - Auxílio-Funeral é o quantitativo concedido para as despe
sas com o sepultamento do policial militar.

Art. 63 - O Auxílio-Funeral equivale a duas vêzes o valor do sôldo
do policial militar falecido, não podendo ser inferior a duas vêzes o valor
do sôldo de Cabo PM.

Art. 64 - Ocorrendo o falecimento do policial militar, as seguintes
providências devem ser observadas para a concessão do Auxílio-Funeral:

1) antes de realizado o entêrro, o pagamento do Auxílio-Funeral
será feito a quem de direito pela organizaçáo policial militar,
independentemente de qualquer formalidade, exceto o da apre
sentação do Atestado de óbito;

2} após o sepultamento do policial militar, não se tendo verificado
o caso do item anterior, dêste artigo, deverã a pessoa que o
custeou, mediante apresentação do Atestado de Óbito, solici
tar o reembôlso das despesas, comprovando-as com os recibos
em seu nome, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sendo-lhe em
seguida reconhecido o crédito e paga a importância correspon·
dente aos recibos, até o valor-limite estabelecido no artigo 63
desta Lei;

3) caso a despesa com o sepultamento, paga de acôrdo com o
item anterior, seja inferior ao valor do Auxílio-Funeral esta
belecido, a diferença será paga aos herdeiros habilitados à
pensão militar, mediante petição à autoridade competente;
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4) decorrido o prazo do item 2 sem reclamação do Auxílio-Fune·
ral por quem haja custeado o sepultamento do policial militar,
será o mesmo pago aos herdeiros habilitados à pensão militar,
mediante petição à autoridade competente.

Art. 6S - Em casos especiais, e a critério da autoridade competente,
poderá a Corporação custear diretamente o sepultamento do policial mili
tar.

Parágrafo único - Verificando-se. a hipótese de que trata éste artigo,
não será pago, aos herdeiros, o Auxilio-Funeral.

Art. 66 - Cabe à Corporação a transladação do corpo do policial mi
litar para sua localidade de origem, quando por motivos devidamente jus
tificáveis fôr solicitado pela família.

CAPITULO IV

Da Alimentaçio

Art. 67 - Tem direito à alimentação por conta do Distrito Federal:

1) o policial militar servindo ou quando a serviço em organização
policial militar com rancho próprio ou, ainda, em campanha,
manobra ou exercicio;

2) o aluno da Escola de Formação de Oficiais PM, de Sargentos
PM, de Cabos PM e de Soldados PM, ou de cursos de especia
lização de praças policiais militares;

3) o prêso civil quando recolhido à organização policial militar.

Parágrafo único - Poderá o Distrito Federal estender o direito de que
trata êste artigo aos civis que prestem serviços nas organizações policiais
militares.

Art. 68 - Em princípio tôda organização policial militar deverá ter
rancho próprio organizado, em condições de proporcionar rações prepara
das aos seus integrantes.

Parágrafo único - se a organização policial militar não possuir rancho,
o polícial militar quando em serviço de duração continuada de 24 (vinte e
quatro) horas, fará jus à diária de alimentação prevista no artigo 31 desta
Lei, desde que outra organização nas proximidades do local de serviço não
possa fornecer alimentação por conta do Distrito Federal.

Art. 69 - A etapa é a importância em dinheiro correspondente ao
custeio da ração, sendo o seu valor estabelecido, semestralmente, pelo Co
vêrno do Distrito Federal.

Art. 70 - Os gêneros de paiol ou de subsistência serão fornecidos, em
espécie, à organização policial militar, pelos estabelecimentos ou organiza
ções de subsistência.

Art. 71 - O Cabo PM e o Soldado PM quando servirem em organiza
ção policial militar que não tenha rancho organizado e não possam ser arrao-



144 REVISTA Dl INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

chados por outras vizinhas, terão direito à indenização do valor igual à imo
portância correspondente à ração comum.

Parágrafo único - As praças referidas neste artigo que são alojadas
e arranchadas em organizações policiais militares, quando em férias regu
lamentares, e não forem alimentadas por conta do Distrito Federal, rece
berão a indenização estipulada neste artigo.

Art. 72 - E vedado o desarranchamento para o pagamento de etapas
em dinheiro.

Art. 73 - A aplicação dêste Capítulo será regulada pelo Govêrno do
Distrito Federal por proposta do Comandante-Geral.

CAPITULO V

Do Fardamento

Art. 74 - O aluno da Escola de Formação de Oficiais PM, o Cabo
PM e o Soldado PM têm direito, por conta do Distrito Federal, a uniforme,
roupa branca e roupa de cama, de acôrdo com as tabelas de distribuição
estabelecidas pela Corporação.

Art. 75 - O policial militar ao ser declarado Aspirante·a-Oficial PM
ou promovido a Terceiro Sargento PM, faz jus a um auxilio para aquisição
de uniforme no valor de 3 (três) vêzes o sôldo de sua graduação.

Parágrafo único - Idêntico direíto assiste aos nomeados Oficiais PM
ou Sargentos PM mediante habilitação em concurso e aos nomeados Cape·
lães policiais militares.

Art. 76 - Ao Oficial PM, Subtenente ou Sargento PM, que o reque·
rer quando promovido, será concedido um adiantamento correspondente ao
valor de 1 (um) sôldo do nôvo pôsto ou graduação, para aquisição de uni
forme.

§ 19 - A concessão prevista neste artigo far-se·á mediante despa
cho em requerimento do polícial militar ao Comandante-Geral.

§ 29 - A reposição do adiantamento será feita mediante desconto
mensal no prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

§ 3~ - O adiantamento referido neste artigo poderá ser requerido
novamente se o policial militar permanecer mais de 4 (quatro) anos no mes
mo pôsto ou graduação, podendo ser repetido em caso de promoção, desde
que liquide o saldo devedor do que tenha recebido.

Art. 77 - O policial militar que perder seus uniformes em qualquer
sinistro havido em organização policial militar ou viagem a serviço, recebe
rá um auxilio correspondente ao valor de até 3 (três) vêzes o valor do sôldo
de seu pôsto ou graduação.

Parágrafo único - Ao Comandante do policial militar prejudicado, por
comunicaçáo dêste, cabe providenciar sindicância e, em solução, propôr ao
Comandante-Geral, se fôr o caso, o valor dêsse auxilio em função do prejui·
zo sofrido.
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CAPITULO VI
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Dos Serviços Reembol5áveis

Art. 78 - A Corporação assegurará serviços reembolsáveis para o
atendimento das necessidades em gêneros de alimentação, vestuário, utensí·
lios, serviços de lavanderia, confecção e outros que se relacionem com as
necessidades domésticas do policial militar, quando fôr julgado de conve·
niência para seus integrantes.

TITULO V

00 Policial Militar na Ativa em Serviço no Estrangeiro

CAPITULO I

Disposições Preliminares

Art. 79 - Considera-se em serviço no estrangeiro o policial militar
em atividade fora do País, designado para desempenhar funções enquadra.
das em uma das missões seguintes:

1 - Missão Especial:

a) instrutor, monitor, estagiário ou aluno de estágios ou cursos no
estrangeiro;

b} participantes de viagens de instrução;
t) encarregado de missões especiais.

2 - Missão Transitória:
a) estagiário ou aluno de estágios ou cursos no estrangeiro;
b) membro de delegação, comitiva ou representação de natureza

policial militar, técnico-profissional ou desportiva;
t) encarregado de missões ocasionais.

§ 19 - A missão especial poderá importar ou não na mudança de
sede do policial militar para o exterior e a missão transitória não desvincula
o policial militar de sua sede no território nacional.

§ 29 - O ato oficial de designação do policial militar para serviço
no estrangeiro enquadrará a missão que lhe fôr atribuída em uma das si
tuações dêste artigo e, no caso de missão especial, dirá se importa ou não
em mudança de sede.

Art. ao - O policial militar em missão especial no exterior percebe
os vencimentos, indenizações e demais direitos previstos nesta Lei, pagos em
moeda estrangeira, observadas as prescrições dêste Título.

Art. 81 - O policial militar em missão transitória no exterior continua
percebendo os vencimentos, indenizações e demais direitos em moeda na·
cional, pela organização policial militar a que pertença.
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Parágrafo único - Da regra dêste artigo exclui-se o pagamento das
diárias de alimentação e pousada, que será feito em moeda estrangeira na
forma prevista neste Título, quando couber.

Art. 82 - Em casos especiais, o policial militar poderá ser designa
do pelo Governador do Distrito Federal, para cumprir missões especiais no
exterior, sem ônus em moeda estrangeira, abonando-se-Ihe, em moeda na
cional, os vencimentos, indenizações e outros direitos normais.

§ 19 - O policial militar designado para missão especial no exte
rior, de duração até 60 (sessenta) dias, sem mudança de sede no território
nacional, terã direito a uma indenização diãria, paga em moeda nacional,
equivalente ao valor de um dia do sOldo de seu pOsto ou graduação, quando
as despesas com alojamento e alimentação forem asseguradas pelo Distrito
Federal. .

§ 29 - Para o policial militar, em missão decorrente de viagem de
representação, compreendido no disposto no parágrafo anterior, poderá tam
bém ser abonada uma ajuda de custo correspondente a um mês de sOldo
de seu pôsto ou graduação, paga em moeda nacional.

Art. 83 - O policial militar no exteIjor, em licença para aperfeiçoar
conhecimentos técnicos ou realizar estudos por conta própria, perceberá
mensalmente apenas o valor rie um sôldo do seu pOsto ou graduação, pago em
moeda nacional no Brasil, a procurador capaz.

Art. 84 - O policial militar em missão oficial no exterior, vindo aa
Pais em objeto de serviço ou de férias, continuará percebendo a sua remune
ração em moeda estrangeira.

Art. 85 - O pagamento em moeda estrangeira é devido a partir do
dia em que o policial militar deixar a última localidade nacional e termina
no dia em que deixar a última localidade estrangeira no regresso.

CAPlTULO n
Dos Vencimentos

Art. 86 - O policial militar no exterior, em missão que assegure opa·
gamento em moeda estrangeira, percebe os vencimentos a: que faz jus pelo
Titulo 11 desta Lei, podendo ser os mesmos acrescidos de uma indenização
especial de representação exterior, a ser fixada, se fôr o caso, pelo Govêrno
do Distrito Federal.

§ 19 - A indenização de representação exterior tem por fim asse
gurar em moeda estrangeira níveis de vencimentos compativeis com as mis
sões e garantir a sua estabilidade em face das variaÇÕes cambiais.

§ 29 - O Govêrno do Distrito Federal fixarã, através de Decreto,
a tabela de vencimentos dos policiais militares, em moeda estrangeira, cons
tituída na forma dêste artigo, observado o que prescreve o § 49 do artigo 18
da Constituição.
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CAPfTULO III

Das Indenizações

SEÇÃO I
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Das Diárias

Art. 87 - O policial militar, em missão oficial especial, Com sede no
exterior, quando se afastar de sua sede em objeto de serviço, perceberá
diárias de alimentação e de pousada, em moeda estrangeira, nos valôres
fixados na tabela referida no artigo anterior.

Parágrafo único - Perceberá as diárias dêste artigo o policial militar
no exterior, quando em missão especial, que não acarrete mudança de sede
do território nacional ou quando, em missão transitória, desde que não
tenha alojamento e alimentação por conta do Distrito Federal e que não
esteja na situação do artigo 82.

SEÇÃO II

Da Aiuda de Custo

Art. 88 - O policial militar designado para missão especial com mu
dança de sede para o exterior faz jus à ajuda de custo em conformidade
com o estabelecido nos artigos 38 e 44 desta Lei, paga em moeda estrangeira.
nos valôres fixados na tabela de que trata o artigo 86.

Parágrafo único - É facultado ao policial militar receber, em moeda
nacional no Brasil, a metade da ajuda de custo a que tenha direito.

Art. 89 - É concedida ajuda de custo idêntica à da ida, paga em
moeda estrangeira, ao policial militar, que regressar ao País por término
de missão oficial de duração superior a 6 (seis) meses.

Parágrafo único - Igual direito é assegurado ao policial militar que
regressar ao País antes do prazo mencionado, de missão prevista para mais
de 6 (seis) meses, por motivo alheio à sua vontade.

Art. 90 - No caso do falecimento do policial militar, em missão no
exterior, a ajuda de custo do regresso se transfere aos dependentes, a quem
será paga ao regressarem ao País.

Parágrafo único - Permanecendo os dependentes no exterior, decor
ridos 6 (seis) meses do falecimento do policial militar, extingue-se o direito
de que trata êste artigo.

Art. 91 - O policial militar em missão especial com sede no exterior,
que receba ordem para mudar de sede no estrangeiro, receberá a ajuda de
custo de que trata o artigo 88.

SEÇÃO m
Outras Disposições

Art. 92 - São assegurados aos policiais militares em missão no exte
rior os direitos estabelecidos nos artigos 45 e 48 desta Lei, quando aplicáveis.
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Par'grafo único - O salário-famIDa é integralmente pago em moeda
estrangeira, quer no mês da partida, quer no de regresso do policial militar.

TITULO VI

Do Policial Militar na Inatividade

CAPtrULO I

Da RemuneraÇÃO

Art. 93 - O policial militar na inatividade remunerada, satisfeitas as
condições estabelecidas neste Título faz jus:

1) aos proventosj
2) ao auxílio--invalidez;
3) ao adicional de inatividade.

Pn'gr.fo único - São extensivos ao policial militar na inatividade
remunerada, no que lhe fôr aplicável, os direitos constantes dos artigos 52
a 66 e 78 desta Lei.

CAPrruLO TI

Dos Provento.

Art. 94 - Proventos são o quantitativo em dinheiro que o policial
militar percebe na inatividade, quer na reserva remunerada, quer na situa·
ção de reformado, constituídos pelas seguintes parcelas:

l) sôldo ou cotas do sôldo;
2) gratificações incorporáveis.

Art. 95 - Os proventos serão revistos sempre que forem modificados
os vencimentos do policial militar em serviço ativo.

SEÇAO I

Do Direito à Percepçio

Art. 96 - Os proventos são devidos ao policial militar na inatividade
remunerada, quando deixar efetivamente o exercício do serviço ativo em
virtude de:

') transferência para a reserva remunerada;
2) reforma;
3} dispença de cargo, comissão ou função para que tenha sido

convocado ou designado quando já se encontrava na reserva
remunerada.

§ 19 - O policial militar de que trata êste artigo continuará a per
ceber seus vencimentos, até a publicação de seu desligamento no boletim
interno de sua organização policial militar, o que não poderá exceder de 45
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(quarenta e cinco) dias à data da publicação no órgão Oficial do Poder Exe
cutivo do Distrito Federal do ato oficial de transferência para a reserva
remunerada, reforma ou dispensa.

§ 29 - Suspende-se, temporàriamente, o direito do policial militar
à percepção dos proventos na data de sua apresentação na Ajudância-Geral,
quando, na forma da legislação em vigor, reverter ao serviço ativo como
convocado ou fôr designado para o desempenho de cargo, comissão ou fun
ção na Policia Militar.

Art. 97 - Cessa o direito à percepção dos proventos na data:

1) do óbito;
2) da sentença passada em julgado, para o oficial PM, por crime

que o prive do pôsto e patente; e, para a praça PM, por crime que implique
na sua exclusão ou expulsão da Polícia Militar do Distrito Federal.

SEÇÃO II

Do Sôldo e das Cotas de Sôldo

Art. 98 - O sôldo constitui a parte básica dos proventos a que faz
jus o policial militar na inatividade, sendo o seu valor igual ao estabelecido
para o sôldo do policial militar da ativa do mesmo pôsto ou graduação.

Parágrafo único ~ Para efeito de cálculo, o sôldo dividir-se-á em cotas
de sôldo, correspondendo cada uma a um trigésimo do seu valor.

Art. 99 - Por ocasião de sua passagem para a inatividade, o polícial
militar tem direito a tantas cotas do sôldo quantos forem os anos de servi·
ços, computáveis para a inatividade até o máximo de 30 (trinta) anos.

Parágrafo único - Para efeito de contagem destas cotas, a fração de
tempo igualou superior a 180 (cento e oitenta) dias será considerada como
um ano.

Art. 100 - O oficial PM que contar mais de 35 (trinta e cinco) anos de
serviço, quando transferido para a inatividade, terá o cálculo de seus pro
ventos referido ao sôldo do pôsto imediatamente superior, de acôrdo com
os arts. 99 e 103 dêste Título, se em seu Quadro ou Corpo existir pôsto su
perior ao seu.

Parágrafo único - O oficial PM nas condições dêste artigo, se ocupan·
te do último pôsto da hierarquia militar de seu Quadro ou Corpo na ativa,
terá o cálculo dos proventos referido ao sôldo do seu próprio pôsto aumen·
tado de 20% (vinte por cento).

Art. 101 - O subtenente PM quando transferido para a reserva terá
o cálculo de seus proventos referido ao sôldo de Segundo-Tenente PM desde
que conte mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço.

Arf. 102 - As demais praças PM que contem mais de 30 (trinta) anos
de efetivo serviço, ao serem transferidas para a reserva, terão o cálculo dos
seus proventos referido ao sôldo da graduação imediatamente superior à que
possuíam no serviço ativo.
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SEÇÃO m
Das Gratificações Incorporáveis

Art. 103 - São consideradas gratificações incorporãveis:
1) Gratificação de Tempo de Serviço;
2) Gratificação de Fundo Policial Militar - Categoria I.

Parágrafo único - A "base de cálculo" para o pagamento das gratifi
cações previstas neste artigo dos auxilios e de outros direitos dos policiais
militares na inatividade remunerada será o valor do sôldo ou das cotas de
sôldo.

SEÇÃO IV

Dos Incapacitados

Art. 104 - O policial militar incapacitado terá seus proventos referi
dos ao sôldo integral, do põsta ou graduação em que foi reformado na for·
ma da legislação em vigor, e as gratificações incorporáveis a que fizer jus,
quando reformado pelos seguintes motivos:

1) ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem
pública ou por enfermidade contraída nessas situações ou que nelas tenha
sua causa eficiente;

2) acidente em serviço;
3) doença aquirida em tempo de paz, tendo relação de causa e

efeito com o serviço;
4) por doença, moléstia ou enfermidade, embora sem relação de

causa e efeito com o serviço, desde que torne o policial militar
total e permanentemente inválido para qualquer trabalho.

Parágrafo único - Não se aplicam as disposições do presente artigo
ao policial militar que, já na situação de inatividade adquira uma das doen·
ças referidas no item 4, a não ser que fique comprovada, por Junta Médica
da Policia Militar do Distrito Federal, relação de causa e efeito entre a mo
léstia e o exercicio de suas funções, enquanto estêve no serviço ativo.

Art. 105 - O policial militar, reformado por incapacidade decorren
te de acidente ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço,
ressalvados os casos do item 4 do artigo anterior, perceberá os proventos nos
limites impostos pelo tempo de serviço computável para a inatividade, obser
vadas as condições estabelecidas nos arts. 99 e lOS desta Lei.

Parágrafo único - O policial militar de que trata êste artigo não pode
receber, como proventos, quantia inferior ao sôldo do põsto ou graduação da
ativa, atingido na inatividade para fins de remuneração.

CAPlTULO m
Do AuxUio-lnvalidez

Art. 106 - O policial militar em atividade. julgado incapaz definiti
vamente por um dos motivos constantes do art. 104, terá direito ao Auxilio-
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Invalidez no valor de 20% (vinte por cento) da "base de cálculo" de que
trata () art. 103, ao passar para a inatividade, desde que considerado total e
permanentemente inválido para qualquer trabalho e satisfaça ainda a uma
das condições abaixo espeç,ificadas, devidamente declaradas pela Junta Mé
dica da Polícia Militar do Distrito Federal:

l} necessitar de hospitalização permanente;
2) necessitar de assistência ou de cuidados permanentes de en

fermagem.
§ 19 - Para continuidade do direito ao recebimento do Auxilio

Invalidez, o policial militar fícará sujeito a apresentar anualmente declara
ção de que não exerce nenhuma atividade remunerada pública ou privada
e, a critério da administração, a submeter·se, periOdicamente, à inspeção de
saúde de contrôle. No caso de oficial PM, mentalmente enfêrmo ou de praça
PM, aquela declaração deverá ser firmada por dois oficiais da atiVa da Po
lícia Militar do Distrito Federa1.

§ 29 - O Auxilio-Invalidez será suspenso automàticamente, pela
autoridade competente, se fôr verificado que o policial militar beneficiado
exerce ou tenha exercido, após recebimento do auxilio, qualquer atividade
remunerada, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, bem como se, em ins
peção de saúde, fôr constatado não se encontrar nas condições citadas neste
artigo.

§ 39 - O Auxílio-Invalidez não poderá ser inferior ao valor do sôldo
de cabo PM.

CAPITULO IV

Do Adicional de Inatividade

Arl. 107 - O adicional de que trata o item 3 do art. 93 é calculado
mensalmente sôbre o respectivo provento e em função do tempo de serviço
efetivamente prestado nas seguintes condições:

1) de 20% (vinte por cento), quando o tempo de efetivo serviço
computado fôr de 40 (quarenta) anos;

2) de 15% (quinze por cento}, quando o tempo de efetivo serviço
computado fôr de 35 (trinta e cinco) anos;

3) de 10% (dez por cento), quando o tempo de efetivo serviço com
putado fór de 30 (trinta) anos.

CAPITULO V

Das Situações Especiais

Art. 108 - Não estão compreendidos nas disposições do art. 99 os
policiais militares amparados por legislação especial que lhes assegura, por
ocasião da passagem para a inatividade, sôldo, gratificações ou vencimentos
integrais do põsto ou graduação a que êles fazem jus, efetivamente, na ina
tividade.
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Art. 109 - O policial militar que reverter ao serviço ativo e fôr rein
chúdo ou reabilitado faz jus aos vencimentos, na forma estipulada nesta
Lei para as situações equivalentes, na conformidade do que fôr estabelecido
no ato de reversão, reinclusão ou reabilitação.

Par6grafo único - Se o policial militar fizer jus a pagamentos relativos
a periodos anteriores à data da reversão, reinclusão ou reabilitação, receberá
a diferença entre a importância apurada no ato de ajuste de contas e a rece
bida dos cofres públicos a titulo de vencimentos, proventos, pensão, remu~

neração, salário ou vantagem, nos mesmos períodos.
Art. 110 - No caso de reversão ou reinclusão com ressarcimento, pe

cuniãrio, o policial militar indenizará os cofres públicos, mediante encontro
de contas, das quantias que tenham sido pagas à sua familia, a titulo de
pensão militar.

TlTULO vn
Dos Descontos em Fôlha d. Pagamento

CAPITULO I

Dos Descontos

Art. 111 - Desconto em fôlha é o abatimento que, na forma dêste Tj~

tulo, pode o policial militar sofrer em uma fração de vencimentos ou pro
ventos para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude
de disposições de lei ou regulamento.

Art. 112 - Para os efeitos de descontos em fôlha de pagamento do
policial militar, são consideradas as seguintes importâncias mensais, deno
minadas "bases para desconto":

1) o sôldo do pôsto ou graduação efetiva acrescido das gratifica
ções de tempo de serviço e de função policial militar, Categoria
I, para o policial militar da ativa;

2) os proventos para o policial militar na inatividade remunerada.
Art. 113 - Os descontos em fôlha são classificados em:

1 - Contribuições para:
a) a pensão militar;
b) a Fazenda Nacional e a do Distrito Federal, quando fixado em

lei.
2 - Indenização para:

a) a Fazenda Nacional e a do Distrito Federal, decorrente de di
vida;

b) pagamento de bem imóvel público;
3 - Consignações para:

a) pagamento por transações comerciais feitas através dos reem
bolsáveis da Policia Militar, conforme o regulamento da Cor·
poração;
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b) pagamento de mensalidade social, pecúlio, empréstimo, seguro
ou pensão, a favor das Entidades consideradas consignatárias,
na forma a ser estabelecida, na conformidade do artigo 121;

c:) cumprimento de sentença Judicial para manutenção da familia;
d) os Serviços de Assistência Social da Corporação;
e} pagamento das indenizações previstas nos artigos 50 e 51;

f) pagamento de aluguel de casa para residência do consignante;
g> outros fins, do interêsse da Corporação e determinados por ato

do Comandante-Geral.
Art. 114 - Os descontos em fôlha descritos no artigo anterior são

ainda:
1) Obrigatórios:

os contantes dos itens 1 e 2, letras c e e do item 3 do artigo
precedente.

2) Autorizados:
os demais descontos mencionados no item 3 do artigo anterior.

Parágrafo único - O Comandante-Geral regulamentará os descontos
previstos no item 2 dêste artigo.

CAPITULO li

Dos Consignantes

Art. 115 - Podem ser consignantes todos os policiais militares da ativa
ou da inatividade remunerada.

CAPITULO III

Dos Limites

Art. 116 - Para os descontos em fôlha, a que se refere o capítulo I
dêste Título, são estabelecidos os seguintes limites relativos às "bases para
desconto" definidas no artigo 112:

1) quando determinados por lei ou regulamento: quantia estipula
da nesses atos;

2) 70% (setenta por cento): para os descontos previstos nas letras
c e e do item 3 do artigo 113;

3) até 30% (trinta por cento): para os demais não enquadrados
nos itens anteriores.

Art. 117 - Em nenhuma hipótese o consignante poderá receber em
fôlhas de pagamento a quantia líquida inferior a 30% (trinta por cento) das
bases estabelecidas no artigo 112, mesmo nos casos de privação das gratifi
cações.

Art. 118 - Os descontos obrigatórios têm prioridade sôbre os auto
rizados.
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§ I' - A importância devida à Fazenda Nacional ou à do Distrito
Federal ou à Pensão Judicial~ superveniente às averbações já existentes será
obrigatoriamente descontada dentro dos limites estabelecidos nos artigos 116
e 117.

§ 29 - Nas reduções dos descontos autorizados que se fizerem ne
cessãrias para garantir a dedução integraI dos descontos referidos neste arti
go, serão assegurados aos consignatários os juros de mora, as taxas legais
vigentes, decorrentes da dilatação dos prazos estipulados nos respectivos
contratos.

§ 3' - Vemicada a hipótese do parágrafo anterior~ só será permi
tido nÔvo desconto autorizado quanto êste estiver dentro dos limítes fixados
neste Capítulo.

Art. 119 - O desconto originãrio de crime previsto no Código Penal
Militar não impede que, por decisão judicial, a autoridade competente pro
ceda a buscas~ apreensões legais~ confisco de bens e seqüestros no sentido
de abreviar o prazo de indenização à Fazenda Nacional ou à do Distrito
Federal.

Art. 120 - A dívida para com a Fazenda do Distrito Federal, no caso
do policial militar que é desincorporado~ será obrigatOriamente cobrada, de
preferência por meios amigáveis, e na impossibilidade dêsses, pelo recurso
ao processo de cobrança executiva~ na forma da legislação fiscal referente
à Divida Ativa do Distrito Federal.

CAPITULO IV

Dos ConsignaUriol

Art. 121 - O Govêrno do Distrito Federal especificará as entidades
que devam ser consideradas consignatárias para efeito desta Lei.

TfI'ULO VIU .

Disposiçõe. Diversas

CAPtrULO I

Disposições G4trafs

Art. 122 - O valor do sÔldo será fixado, para cada pôsto ou gradua
ção, com base no sÔldo do pôsto de Coronel PM, observados os indices esta·
belecidos na Tabela de Escalonamento Vertical, anexa a esta Lei.

Par'grafo único - A tabela de SÕldo, resultante da aplicação do Esca
lonamento Vertica1~ deverá ser constituida por valõres arredondados de múl
tiplos de 30 (trinta).

Art. 123 - O valor do sôldo do pÔsto de Coronel PM, para aplicação
da Tabela de Escalonamento Vertical, de que trata o artigo anterior, é o
constante da Tabela de SOldos anexa a esta Lei.

Art. 124 - Qualquer que seja o mês considerado, o cãlculo parcelado
de vencimentos e indenização terã o diVÍSor igual a 30 (trinta).
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Parágrafo único - O Salário-Família é sempre pago integralmente.

Art. 125 - São considerados dependentes do policial militar, para
todos os efeitos desta Lei:)

1) espõsa;
2) filhos menores de 21 anos ou inválidos;
3) filha solteira, desde que não receba remuneração;
4) filho estudante, menor de 24 anos, desde que não receba re

muneração;
5) mãe viúva, desde que não receba remuneração;
6) enteados, adotivos e tutelados, nas mesmas condições dos itens

2,3 e 4.
Parágrafo único - Continuarão compreendidos nas disposições dêste

artigo a viúva do policial militar, enquanto permanecer neste estado, e os
demais dependentes mencionados neste artigo desde que vivam sob a res-
ponsabilidade da viúva. -

Art. 126 - São ainda considerados dependentes do policial militar,
para fins do artigo anterior, desde que vivam à suas expensas, sob o mesmo
teto e quando expressamente declarados na organização policial militar com
p'?tente:

1) filha enteada e tutelada, viúvas, desquitadas ou separadas, desde
que não recebam remuneração;

2) mãe, solteira, madrasta, viáva; sogra, viúva ou solteira; bem
como separadas ou desquitadas, desde que, em qualquer dessas
situações, não recebam remuneração;

3) avos e pais, quando inválidos;
4) pai maior de 55 anos, desde que não receba remuneração;
5) irmãos, cunhados e sobrinhos, quando menores ou inváIídos,

sem outro arrimo;
6} irmã, cunhada e sobrinha, solteiras, viúvas, separadas ou des·

quitadas, desde que não recebam remuneração;
7) netos órfãos, menores ou inválidos;
8) pessoa que viva sob sua exclusiva dependência economICa no

minimo há cinco anos, comprovados mediante justificação ju
diciaL

Art. 127 - Os vencimentos ou os proventos devidos ao policial militar
falecido serão calculados até o dia do óbito, inclusive, e pagos àqueles cons
tantes da declaração de herdeiros habilitados.

Parágrafo único - Para fins de cálculo do valor do Auxílio-FUneral para
os inativos será considerado como pôsto ou graduação do policial militar,
na inatividade, o correspondente ao sôldo que serviu de referência para o
cálculo de seus proventos.
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CAPiTULO n
Disposições ElI*llis

Art. 128 - Aplicam·se ao policial militar da ativa que opera com Raio
X e substâncias radioativas as disposições da Lei nQ 1.234, de 14 de novem·
bro de 1950.

Art. 129 - 1: assegurado ao policiaI militar, que. faz jus à gratifica
ção prevista no artigo anterior, o pagamento definitivo dessa gratificação,
por cotas correspond.entes aos anos de efetivo desempenho em Raio X e
substânclas radioativas, observadas as disposições seguintes:

1) O direito à percepção de cada cota é adquirido ao fim de um
ano de desempenho na função considerada.

2) O valor de cada cota é igual a 1/10 da gratificação integral
correspondente ao último pôsto ou graduação em que o policiaI
militar exerceu a referida atividade.

3) Para fins dêste artigo, o número de cotas abonadas a um me.
mo policial militar não poderã exceder de 10 (dez).

4) O policial militar reformado por moléstia contraída no exercí·
cio da referida função terá assegurado na inatividade opa·
gamento definitivo da gratüicação de que trata êste artigo,
pelo seu valor integral, dispensadas outras considerações.

Art. 130 - Ao policial militar poderã ser concedida indenização de
representação, de acôrdo com regulamentação a ser baixada pelo Governa·
dor do Distrito Federal, para atender às despesas extraordinãrias decorrentes
de compromissos de ordem social e1dgidos pelo cargo ou função que exercer.

CAPrrULO m
Da. Disposições Trlnsit6rial

Art. 131 - O policial militar, que jâ tenha completado os qüinqüênios
de que trata o artigo 20, faz jus, a contar da data da vigência desta Lei, à
gratificação de tempo de serviço correspondente aos qüinqüênios efetiva
mente cumpridos, sem direito à retroatividade.

Art. 132 - Ao policial militar que já se encontrar na inatividade re
munerada na data da vigência desta Lei é devida a gratificação a que se re·
fere o artigo 22, sem direito, entretanto, à percepção de atrasados, desde que
tenha realizado com aproveitamento, quando em atividade, um dos cursos
previstos.

Art. 133 - Os proventos do policial militar, que se encontrava na ina
tividade a 31 de dezembro de 1968, serão reajustados tendo por "base de
cãlculo" os vaIôres do sÔldo, resultante da aplicação dos artigos 1Qe 29 da
Lei n9 5.552, de 4 de dezembro de 1968, correspondente ao respectivo pôsto
ou graduação, a contar da data da vigência desta Lei, sem direito a retroa
tividade.

§ 19 - No reajustamento dêsses proventos, observar·se-á o dis
posto nos artigos 98 a 103, inclusive, desta Lei, ficando abolida a parcela
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correspondente à Gratificação de Função Militar Categoria "A", de acôrdo
com o artigo 29 da Lei nQ 5.552, de 4 de dezembro de 1968.

§ 29 - Com a execução do disposto neste artigo, fica sem aplica
ção à Polícia Militar do Distrito Federal o que estabelece o artigo 49 e seu
parágrafo único, da Lei n9 5.552, de 4 de dezembro de 1968.

§ 39 - Os policiais militares que estiverem em gôzo de gratifica
ções não previstas nesta Lei, resultantes de sentenças judiciais, deverBo
optar entre a situação definida nesta Lei e a anterior. Os que não o fizerem
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência desta Lei, terão
sua remuneração regulada pelos dispositivos da presente Lei.

Art. 134 - O policial militar que se encontrar reformado na data da
vigência desta Lei e que vinha percebendo a "diária de asilado" de que trata
o artigo 148 da Lei n9 4.328, de 30 de abril de 1964, passará a perceber o
Auxilio·Invalidez previsto na presente Lei, na forma do artigo 106 e seus
parágrafos.

Art. 135 - Em qualquer hipótese, o policial militar que, em virtude
da aplicação desta Lei, venha a fazer jus mensalmente a um total de venci·
mentos ou proventos inferior ao que vinha recebendo terá direito a um
complemento igual ao valor da diferença encontrada.

Parágrafo únic:o - O complemento de que trata êste artigo decrescerá,
progressivamente, até a sua completa extinção em face dos futUros reajusta
mentos de sôldo, promoções ou novas condições alcançadas.

Art. 136 - Fica assegurado ao policial militar, à época de sua passa
gem para a inatividade, o direito ao pagamento definitivo na inatividade das
cotas totalizadas até o ano de 1966, inclusive, de acôrdo com a letra b do
artigo 17 do Decreto-Lei nl? 81, de 21 de dezembro de 1966, e nos têrmos
dêste artigo, a partir de 19 de janeiro de 1967.

Art. 137 - O policial militar beneficiado por uma ou mais das se
guintes Leis: 288, de 8 de junho de 1948; 616, de 2 de fevereiro de 1949;
1.156, de 12 de julho de 1950, e 1.267, de 9 de dezembro de 1950, não mais
usufruirá as promoções previstas nessas Leis, por ocasião de sua transferên
cia para a reserva ou reforma, ficando-lhe, no entanto, assegurados os pro
ventos relativos ao pôsto, ou graduação a que seria promovido em decorrên
cia da aplicação das referidas leis.

§ 19 - Na aplicação do disposto no artigo 100 e seu parágrafo úni
co, para o policial militar de que trata êste artigo, será considerado como
base para o cálculo dos proventos o sôldo do pôsto ou graduação a que seria
previamente promovido.

§ 29 - O oficial PM, se ocupante do último põsto da hierarquia
militar de seu Quadro ou Corpo, na ativa, beneficiado por uma ou mais das
leis a que se refere êste artigo, terá, ressalvado o disposto no parágrafo
único do artigo 100, o cálculo dos proventos referido ao sôldo do seu próprio
põsto aumentado de 20% (vinte por cento).

§ 39 - Os proventos assegurados neste artigo não poderão exceder,
em nenhum caso, os que caberiam ao policial militar, se fôsse êle promovi
do até dois postos acima do que tinha por ocasião do processamento de sua
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transferência para a reserva ou reforma, incluindo-se nesta limitação a
aplicação de disposições que assegurem reforma com proventos calculados
na base do sôldo correspondente ao põsto ou graduação imediato ao que
possuia na ativa e o disposto no parágrafo. anterior..

Art. 138 - Fica assegurado o pagamento das diárias previstas na Lei
nQ 4.019, de 20 de dezembro de 1961. observada a legislação própria.

Art. 139 - O Govêrno do Distrito Federal baixará as Normas de
Equivalência de Cursos previstas no artigo 22 desta Lei, que vigorarão até
serem reguladas pelo Estado-Maiordo Exército através da Inspetoria-Geral
das Policias Militares.

Art. 140 - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei cor
rerão à conta de dotações orçamentârias do Govêrno do Distrito Federal.

Art. 141 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 19 de novembro de
1970.

Art. 142 - Revogam·se o Decreto·LeinQ 792. de 27 de agOsto de 1969.
e tôdas as disposições em contrârio.

ANEXO I

TABELA DE ESCALONAMENTO VERTICAL

ArtIgo n9 122

Oflci.is • P'IÇ8S

1. OFICIAIS PM SUPERIORES
Coronel PM ..........•.....................•.. ' ..•..

Tenente-Coronel PM ~ ' .
Major PM ...........•........•..................•..

2. CAPITAES PM

Capitão PM .

3. OFICIAIS PM SUBALTERNOS
PrUneiro-Tenente p}I ; •..

Segundo-Tenente PM ...........•.....................

4. PRAÇAS ESPECIAIS PM
Aspirante-a-Oficial PM .
Aluno da Escola de Formação de Oficiais PM (último ano)
Aluno da Escola de Formação de Oficiais PM (demais anos)

5. PRAÇAS PM
Subtenente PM .
Prime1ro-Sargento PM ........•...•..............•..•

fnclices

100
92

85

77

69
61

56
16
11

56
;'1
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Segundo·Sargento PM , . . . . . 46

Terceiro-Sargento PM 41

Cabo PM 31

Soldado PM com curso policial (H Classe) 22

Soldado PM recruta sem curso policial (2~ Classe) .. . . . . . . 10

ANEXO 11

TABELA DE SõLDOS

Artigo n~ 123

Oficiais e Praças Va'or
Cr$

992,22

893,73

793,17

727,83
210,00

144,00

1.289,79

1.190,25

1.091,76

1. OFICIAIS PM SUPERIORES
Coronel PM .

Tenente-Coronel PM .

Major PM .

2. CAPITÃES PM
Capitão PM .

3. OFICIAIS PM SUBALTERNOS
Primeiro-Tenente PM .

Segundo-Tenente PM .

4. PRAÇAS ESPECIAIS PM
Aspirante·a·Oficial PM .

Aluno da Escola de Formação de Oficiais PM (último ano) ..
Aluno da Escola de Formação de Oficiais (PM) (demais anos)

5. PRAÇAS PM
Subtenente PM 727,83

Primeiro-Sargento PM 661,47
Segundo-Sargento PM 595,14
Terceiro-Sargento PM 528,78

Cabo PM 397,11

Soldado PM com curso polícial (1 f!. Classe) . . . . . . . . . . . . . . . 290,31

Soldado PM recruta sem curso policial (21:1 Classe) . . . . . . . . . 132,21
Brasília, 3 de novembro de 1970; 149Q da Independência e 829 da Re-

pública. - EMrLIO G. M@OICI - Alfredo Buuid - Orlando Geisel.

D.O. de 4.11-70, pAgo 9.353
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HISTóRICO DA LEI N9 5.619, DE 3-11·70

MENSAGEM

Do Sr. Presidente da República, nos seguintes têrmos:

MENSAGEM N.' 150, DE 1970
(N' 326/70, nl origem)

Excelentissimo Senhor Presidente do Senado Federal:

Nos têrmos do art. 42, item V, combinado com o art. 17, § 19, da Cons
tituição, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dos Senhores
Membros do Senado Federal, acompanhado de Exposiçáo de Motivos do
Excelentfssimo senhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de
lei que ~'dispõe sÔbre vencimentos, indenizações, proventos e outros direitos
da Policia Militar do Distrito Federal, e dá outras providências".

Brasília, em 30 de setembro de 1970. - Emílio G. Médici.

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DO SENHOR GOVERNADOR
DO DISTRITO FEDERAL

E.M. NQ 04/70

G.G.
Brasllia, 16 de junho de 1970.

Excelentissimo Senhor Presidente da República:

Tenho a honra de submeter à superior consideração de Vossa Excelên·
cia o anexo Anteprojeto de ui, dispondo sôbre os vencimentos, as vanta·
gens. os proventos e outros direitos do pessoal da Policia Militar do Distrito
Federal, em cumprimento ao disposto· no Decreto-Lei n9 792, de 27 de agõsto
de 1969.

2. A Policia Militar do Distrito Federal, criada por Decreto do Príncipe
Regente D. João VI, em 13 de maio de 1809, face às sucessivas modificações
operadas nas instituições do País, em conseqüência de sua Independência
e, posteriormente, da Proclamação da República, passou à subordinação do
então Ministério da Justiça e Negócios Interiores, em cuja esfera adminis·
trativa viveu e prosperou durante mais de um século.

3. Com a promulgação da Lei n9 1.316, de 20 de janeiro de 1951 (Código
de Vencimentos e Vantagens dos Militares), foram os vencimentos e vanta·
gens do pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal equiparados aos dos
militares das Fôrças Armadas, por fôrça do disposto no seu art. 351, assim
redigido:

"At' que seia promulgada L.i especial (o grifo é nosso) fixando
os vencimentos e vantagens dos Oficiais e Praças da Policia Militar
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do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros, êste Código, em
tudo o que couber, será aplicado aos membros dessas Corporações."

4. Em 30 de abril de 1964, promulgada a Lei n? 4.328, foi mantida a mes
ma situação anterior, pelo dispositivo constante de seu art. 184, do seguinte
teor:

"Aplicam-se aos militares da Polícia Militar ou do Corpo de Bom·
beiras do antigo Distrito Federal, pagos pelos cofres da União, as
disposições dêste Código, em tudo o que couber, e até que Lei es
pecial venha a regular seus vencimentos."

S. Transferida para Brasília, a Polícia Militar do Distrito Federal conti
nuou enquadrada no Código de Vencimentos do militares vigente, à vista do
disposto no art. 8Q do Decreto-Lei n? 315, de 13 de março de 1967, abaixo
transcrito:

"Aplicam-se aos militares da Polícia Militar e do Corpo de Bom
beiros do Distrito Federal, as disposições da Lei n? 4.328/64
(CVM) em tudo o que couber, até que Lei especial venha regular
os seus vencimentos, devendo ser consignados no orçamento da
União, em anexo próprio, as dotações destinadas ao pagamento, in
clusive inativos, bem como pensões deixadas aos beneficiários."

6. O nôvo Código de Vencimentos dos Militares, Decreto-Lei nl! 728/69
revogou a Lei n9 4.328/64 referida expressamente pelo art. 89 acima trans
crito.

7. Como a redação do art. 173 do citado Decreto-Lei n9 728/69 não expres
sasse claramente o enquadramento da Corporação dentro do nôvo Código
de Vencimentos, o então Prefeito do Distrito Federal remeteu ao Excelentís
sÍmo Sr. Presidente da República exposição de motivos, solicitando o enqua
dramento da PMDF no nôvo Código.

8 . Como conseqüência do expediente acima referido, foi editado em 27
de agôsto de 1969, o Decreto-Lei nQ 792, mandando aplicar à Corporação as
disposições que lhe eram aplicáveis da revogada Lei nl! 4.328/64.

"Até que Lei especial venha regular os seus vencimentos."

9. Desta forma, desde agôsto de 1969 encontra-se o pessoal da Polícia Mi·
litar do Distrito Federal recebendo vencimentos com base em uma Lei revo
gada, uma vez que não dispõe de sua própria Lei de Vencimentos, que vem
sendo exigida por sucessivos díspositivos legais desde 1951.

10. Face ao exposto e à exigência contida na parte final do citado Decreto
Lei nQ 792/69, faZ-se necessária a aprovação de uma Lei específica que am
pare os militares da Polícia Militar do Distrito Federal, a fim de desvincular
definitivamente os vencimentos da Corporação do Código de Vencimentos
dos Militares, em cumprimento a preceito constitucional.

11. A fim de possibilitar tal objetivo, tenho a honra de submeter à alta
consideração de V. Exlil, o anexo Anteprojeto de Lei que regula os Venci·
mentos e as Vantagens do pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, ela-



162 REVISTA. DE INFORMAÇÁO LEGISLA.TIVA.

borado de acÔrdo com a Constituição Federal e os Decretos-leis pertinentes
ao assunto.
12. Solicitando a V. Ex~ que submeta o presente Anteprojeto à aprovaçio
do Senado Federal, peço vênia para ressaltar que a sua aprovação permitirá
dotar a Policia Militar do Distrito Federal de sua própria Lei de Vencimen
tos cessando a aplicação da Lei de Vencimentos das Fôrças Armadas e,
assim, solucionar uma situação anÔmala que se vem prolongando há quase
vinte anos.
13. Ao ensejo, reafirmo a V. Ex{l os meus mais elevados protestos de esti·
ma, consideração e respeito. - H'lio Prates da Silveira, Governador.

SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DO SENADO N9.4O/70 {D.F.}

"Dispõe sõbre vencimentos, indenizações, proventos e outros direitos da Policia
Militar do Distrito Federal, e dã outras providências."

(MENSAGEM N9 150/70 (D.F.), DO PODER EXECUTIVO)

(N9 326/70, na orig.m)

DCN - S. TI - de 19·10-1970 - pág. 4.176

ÀS Comi,sóu: CCJ, CDF e CF

O Sr. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A Mesa comunica que as emendas de
verão ser apresentadas perante a CCJ. Não havendo norma regimental que regule a
matéria, a Presidência fixa o prazo de 15 dias para a apresentação de emendas.

DCN - S. TI - de 2·10-1970 - pág. 4.225

to lido o Requerimento nQ 247/70, do Sr. Petrônio Portella, que requer urgência
para o Projeto.

DeN - S. TI - de 22·10-1970 - pãg. 4.546

VOTAÇÃO do Requerimento nl;! 247/70. - Aprovado.

PARECERES

Da CCJ (oral) - ReI.: Sr. Clodomir Millet - pela aprovação.

Da CDF (oral) - ReI.: Sr. Guido Mondin - pela aprovação.

Da CF (oral) - ReI.: Sr. Mem de Sá - pela aprovação.

DISCUSSÃO ÚNICA - Encerrada.

VOTAÇÃO (escrutinio secreto) - Votaram sim 33 Senadores. Votaram nlo 3 Senado-
res. Houve uma abstenção. O Projeto foi aprovado. Vai à Comissão de Redação.

REDAÇÃO FINAL - Parecer n9 720/70, da CR (ReI.: Sr. lIem de Sá). Leitura.

DISCUSSÃO DA REDAÇÃO FINAL - Encerrada.

VOTAÇÃO - Aprovada. O Projeto vai à sanção.

CCN - S. n - de 22-10-1970 - pig. 4.566
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INTRODUÇÃO AO DIREITO (1)

o DIREITO, CRIAÇÃO DO HOMEM

1. O Direito é a principal criação do homem em estado de civiliza
ção. (2) Fruto da convivência social, e a um só tempo o instrumento
que a possibilitou, a história do direito é a história da sociedade. Sem
a compreensão do social e do Universo, onde tem raízes, faz-se de todo
ininteligivel o papel do indivíduo e, por conseqüência, o conteúdo das
nonnas e regras assecuratórias da sobrevivência humana.

C") o presente trabalho é capítulo da coletânea Estudos Sociais, coordenada por
Lauro Oliveira Lima para a Editóra Vozes de Petrópolis, publicado pela RIL com
autorização da Editôra.

(1) Em vista dRll característlcas e dos obJetlvos do presente estudo, observamos os seguintes
critérios:
a} evitar os têrmos de indagação filosófica sem maIor Importância para a compreensão do
cQnjunto. Assim, por exemplo. não nos preocupamos em esclarecer se o Direito e oU não é
ciência, deixando a dIscussão para os manuais especializados;
b) na ImpossibUidade de enfrentar todos os temas abrangidos por uma introdução à ~Uncia

do direito em sua estrutura clássica - o que implicaria num tratado fora de propóslto 
elegemos os principais aspectos da ciência apresentando-os dentro de uma visão global. Não
nos prendemos, portanto, aos temas relativos ao dIreIto usual. como está sendo apllcado,
o direito legislado, positiVO, para dar ênfase à sua gênese e ao seu processo de elaboraç/i.o.
Não discutimos a formulação legal, mas o processo sociológico de sua criação. Dai afirmar
mos que O Dnu:ITCl NÃO Jl:, EsTA SENDO. Com e!l8a expressão procuramos dar fôrça aO pensa
mento segundo O qual o direito é um. processo em contlnuaelllboração. No IlprendiZll,do do
Direito o estudo das leis como tal, em seu aspecto formal, deve ser relegado 9. segundo
plano, sobreasaindo-se a ll.nállse do fenômeno iurídlco.

(2) Bevllãqua. Clóvis. Criminologia e Direito. Salvador, LIvrarIa Magalhães, 1l\96. pãg. 117: ... E,
apesar dessas e àe tantas outras interpretações secundárias M mesmo fe1l.6meno, a ciência
atual nos declara Que o direito é simplesmente uma criaçao /Lumana, suscitada pel6s d.ur~

contingtncias d<l vida social, Que é um dos escuMs com que os individuas se d.efendem das
invesHd.as da natureza.



164 RlVISTA. DE'IHFOkMA.<;ÂO LEGISLA.TIVA.

o DIREITO E SEU UNIVERSO
2. O Direito não pode ser compreendido fora da sociedade, portanto,
fora da terra, que acompanha o constante evolver, o permanente trans
mudar-se do Universo. Por isso mesmo, o homem, que acompanha de
perto êsse processo de adaptação, também segue etapas evolutivas, aper·
feiçoando-se contlnuamente, com a característica de encontrar soluções
novas para os problemas levantados pela natureza. (3)

O DIREITO ACABADO ~ UMA FlqÇAO

3. Em face dessa situação objetiva não há, portanto, a nosso ver,
sem embargo das proposições jusnaturallstas, um direito acabado, per
fetto, imutável. As regras jurídicas não são absolutas, universais ou
intemporais; estão condicionadas pelo binômio espaço-tempo. O condi
cionamento, dêsse modo, leva a que, em rigor, lembrando Heráclito, o
direito de agora não seja, exatamente, o direito do momento seguinte.
As regras jurídicas estão sujeltas ao espaço, ao tempo e principalmente
às determinantes sociais.

O DADO SOCIAL E O ACASO

4. O dado social em que se inscreve a regra jurídica não é truto
do acaso, mas produto de uma realidade objetiva, concreta e geradora,
ela mesma, do fato social. Em outras palavras, as idéias, e assim o
Direito, refletem e retratam a época e o ambiente em que são geradas,
caracterizando-se como produto histórico de um determinado meio SQ-o

ela!. (4)

NADA EXISTE ISOLADO
5. Nada existe isolado: as idéias, portanto o Direito, as ideologias
caracterizam-se como produto do meio e da história. Ainda mais, as
idéias refletem e retratam seu autor, sua formação, sua presença no
social e os condicionamentos determinantes de sua obra.

IDEOLOGIA E HISTóRIA
6. Atendendo à necessidade de justificar situações de fato, caucio~

nar realidades pollticas ou atender aos interêsses do poder, os conceitos

(3) Evolui tlS1ea e mentalmente. EvolUI quando, delIandO atue arborloola, Beu corpo ac!qutnt
novu qualidades e aurge o pit~antTopu8 ereet'U8; evolui quando a deaeoberta do QBtulrlo
dUlpenaa o calor doa pêlOll; quandO a luta contra o ambiente. tornada metlOll boatU 00'111
a deecoberta de ferrameDtaa, d1Bpenaa a fôrça, puaando a exigir maior enq1& mental
(P'ERRJCIRA DOS SANTOS. !ürto. NoologÍ4 Ger41. Sio Paulo, Lotl:OB, l~. páll'. 80. eDl1Da que
o cérebro l'11unano, de celn em cem anos. crtJBCe em pêBo cê1"c& de 1 lI't&Jl).a); crla apare1bo&
e d18penaa maior energia f181ca; cresce o cérebro e d1D1\nuem oa mu.ecUlOll. cuja ImportA.ncla
M redus " medld.. que ..umente.m OB llopelOl1 à. lnt.ellgêne18.; quando .. buBea pelos alllnenw.
de1u de Bel' a luta pela sobrevivência, ti o homem nio tem mall!l n~dad8 de matar o
vUtlnho; pois o aeu mundo é maior e há lugar para cada UDl "caçar li comer", A d1tereuQa de
comportamento entre o bomem da caverna e o de n_ cIdades nlO 88 upllca pelo tato de
um ser menos mQU do que outro, mas em v18ta de raz(')es palPáV"lB e obJetivas, qUÃ BeJam~

o segundo nio mais precisar, como o antepassado. de matar para Viver (qUlUldo vlJllnho
e,. sernpre um concorrente vital). gI'1l.Q8B ê, exlBtêncla ele um ll.~hO eetatl\l encarregado
<le sua 8Qbrevlvêncla; o condicionamento do mekl ambiente: uma sociedade que condena a
Violência.

(f) mOMAS BUCKLE (Hút. de la C'lv. anglaille. trat!. de BaUlot. PlU'iB, 18&, p. :n. apud BevU'"
Q.1,IA. ClóV1a. Ob. clt., p. Ua), jê. atlnne.ve.: t&l4.t 118 vicill81tu4~ <Ia l'llÇG hUnlGna.~ ftllfc(..
rUJa/! OU nUI ml.téna, <levem ser o fruto d.e uma ltu:p~ llC40: 11 do~ l/!nlJm/!TW8 ezteriof'eI
8iJbre O esplrlto e a do esptrlto .wbre os Je1l{}mena.,
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são envolvidos nos elos da l'l.istá,ria, justificando os aparentes retrocessos
registrados na marcha da Humanidade:

uNo século XVIII, os filósofos burgueses da França pensa
t'am e ensinavam, baseados em conhecimentos científicos, que
o mundo é conhecível e concluíam ser possível transformá-lo
para o bem do homem. Muitos, como por exemplo Condorcet,
autor do ESBôçO DE UM QUADRO HISTÓRICO 008 PROGRESSOS DO
ESPÍRITO (1794), concluíam que o homem é APERFEIÇOAVEL,
que se pode melhorar, que a sociedade pode melhorar.

Um seculo mais tarde, a grande maioria dos filósofos bur
gueses pensava e ensinava o contrário: que o mundo é inco
nhecivel, que o FUNDO DAS COISAS escapa à nossa com
preensão e nos escapará sempre. Dai a seguinte conclusão: é
insensato querer transformar o mundo. 1: t'erdade, concordam
êles, que podemos agir sóbre a natureza, mas é uma ação su
per/icial, uma t'ez que o {u ndo das coisas está fora do nosso
alcance. Quanto ao homem. ,. êle é o que sempre foi, o que
sempre será. Há uma NATUREZA HUMANA cujo segrédo nos
escapa. "Por que, pois, quebrar a cabeça para melhorar a
sociedade?" (5)

A ATITUDE DO INDIVíDUO E SEU PAPEL NA HISTóRIA

7. A atitude do individuo está diretamente subordinada ao seu pa
pel na sociedade. Antes de 1789, por exemplo, a burguesia francesa era
revolucionária: propugnava a queda da nobreza e sua conseqüente as
censão ao poder politico. Condenava tôda sorte de tirania - de que
se utilizava a nobreza na esperança de sobreviver - e tôda e qualquer
manifestação de imobilismo social. Guindada ao poder, a mobilidade
social, antes aliada, toma-se inconveniente. Ameaçada sua hegemonia,
vê em todo sintoma de progresso social, reforma, participação etc.,
uma ameaça à sua segurança.

ARISTÓTELES E A SOCIEDADE GREGA

8. Vejamos AR1STÓTEL:ES:

I. "Também há, por efeito natural e para a conservação
das espécies, um ser que manda e outro que obedece; o que
por sua inteligência é capaz de previsão, e possui de modo na
tural a autoridade e o mando; o que só possui a fôrça corporal
para a execução deve naturalmente obedecer e servir, porque
o interêsse do amo é o mesmo que do escravo."

lI. <~É óbvio que o Estado se encontra dentro da ordem
natural e situa-se antes do indivíduo."

IH. "Há sêres destinados a mandar, e outros a obedecer."

(5) Cf. f'OLITZlm, a.; BES5E, Ou,. Princípios F1lndame.ntais de FW).'of tCl, Slo Paulo, l"ull:or,
11/62, plÍg, 14.
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IV. upois bem, para. que haja alguma caiBa, é nece"ário
que haja de um lado mando, de outro obediéncia/'

V. «Há na espécie humana individuos tão inferiores a
outros como o corpo o é em relação à. alma, ou o. teTa ao ho
mem; são os homens nos quais o emprêgo da f6rça física é o
melhor que dêles se obtém. Partindo dos nossos principias, tais
individuos são destinados d escravidão, porque, para êle8, nada
é mais fdeU que obedecer. Tal é o escravo por instinto: pode
pertencer a outrem - também lhe peretence êle de fato -, e
não possui a plenitude da razão. Os outros animais, dela de8
providos, seguem as impressões exteriores."

Conclui:
uAssim, dos homens, uns são livres, outros escravos; e para

êles é 'Útil e justo viver na escravidão."
VI. "Por outro lado, a utilidade dos escravos e dos ani

mais domésticos é quase a mesma; uns e outro, colaboram
conosco igu.a.lmente para satisfazer as necessidades primordiais
da vida. Inclusive, a natureza quer diferenciar os COTp08 dos
homens livres e os corpos dos escravos: assim, um são fortes
para o trabalho rude, para os labóres a que estão destinados,'
08 outros são inúteis para semelhante esfôrço físico, a.inda que
úteis para a vida civil, que compreende os trabalhos da gUeN'a
e os da paz." (6)

O PENSAMENTO FILOSóFICO REFLETINDO O MEIO
E O TEMPO

9. O pensamento filosófico, também o jurídico, não ultrapassa os
limites do ambiente em que se produz. Exemplo temos em Aristóteles,
bastando o exame das citações: se a escravIdão fôsse marca com que a
natureza separasse, na mesma espécie, os indivíduos entre si, teria per~

manecido a marca, com 08 demais caracteres biopsicológIcos mantidos,
passlvel de observação, embora, está. à vista, modificada pelo processo
evolutivo. Em contraposição, todavia, o que se comprova é a evidência
da liberdade humana como atributo de todos e de cada um. Assim, os
homens - fácil concluir - não nasceram geneticamente destinados à
liberdade ou à escravidão, como queria Aristóteles - para justlflcar a
sociedade grega, escravagista. Seu sistema filosófico, contudo, nãe se
pode chamar absurdo, pois está coerente com a época. É fruto da Grécia
em que o pensador viveu. Melhor dizendo: resulta do meio ambiente,
por seu turno também marcado pelo filósofo, aristocrata. O sistema
aristotélico não é apenas reflexo daquele estádio da história da huma
nidade - ou da história grega - mas, igualmente, a resposta da filo
sofia às necessidades do Poder, do qual o filósofo foi o mais Uustre re
presentante.

(6) ARISTOTI:LBS. A. PoHUc<.I. SegulD\oa a,g edlQ6ea da Cau 1I'41trtcll DOtt Anton1O lltlt.Wl1, Pa
dOva, 1938 (comentada por Artur Beca.ri) 11 a. de. Edltortal I'Perla SoA.• :Barcelona, lllO2.
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A GRÉCIA REFLETIDA NO PENSAMENTO DO FILóSOFO

10. A Grécia, refletida no pensamento de um de seus maiores pen
sadores, era sociedade dominada pelo poderio de uma elite, (7) a dos
nobres, e montada sôbre um sistema de produção rudimentar e açam
barcador de imenso potencial de trabalho. ~sse potencial teria de ser
fornecido, como efetivamente o era, pelo braço escravo. A sociedade,
não os caracteres biológicos do indivíduo, determinava a existência de
escravos e senhores, para atender às necessidades reclamadas por sua
estrutura. O pensamento do filósofo não fugiu a êsse condicionamento.
Registrou-o. A natureza funcionou como instrumento coercitivo, ou jus
tificativo, para obrigar muitos homens a trabalhar em obediência a al
guns poucos, os que teriam recebido o dom da liberdade. Graças a essa
doação natural e gratuita, os homens livres podiam usufruir do direito
ao uso dos bens materiais e espirituais da cultura. Aristóteles falou
como um dêsses homens livres; fôsse acaso um escravo, tivesse por hi
pótese condições de ser filósofo, mesmo sendo escravo, embora refletindo
a mesma situação econômica, social e política, sendo a Grécia a mesma,
não a justificaria (a escravidão). O conceito discriminatório de liber
dade é válido para o filósofo, mas não o seria, na mesma época, para
o homem escravo, como não o é, em nossos dias, seja para o filósofo,
seja para o homem comum.

O DIREITO, FRUTO DA SOCIEDADE

11. As expressões normativas do comportamento social jurídico so
frem a conotação do ambiente que as produziu para atender às suas
necessidades vitais. É inquestionável, porém, a existência de uma ação
que chamaríamos de dialética, caracterizada pelo fluxo e refluxo de
influências: evoluem o homem e a sociedade a um tempo sujeito e ob
jeto do processo histórico, o homem é fruto e agente da sociedade, for
mada, aliás, por seu próprio comportamento. Na luta com a natureza
- o destino do homem é transformá-la, dela se apropriando como am
biente que o cerca e em si mesma - o homem aprendeu a necessidade
da vida social. A sociabilidade é uma imposição objetiva das condições
de enfrentar a vida.

A SOCIEDADE NÃO É UM CRISTAL

12. A sociedade não é um cristal, mas um organismo vivo. Se o mi
neral cresce por superposição das partes, a evolução social se dá por
crescimento interno. A sociedade não é apenas capaz de transformar-se,
mas está em permanente transformação. Não se pode, desta maneira,
considerá-la como um ente isolado, acabado: ela existe em função dos
indivíduos e subordinada às interações e interreJações, dentre as quais
se destacam as relações de produção.

(7) Elite únicamente em relação aos escravos. Como é sabldo, Il. democracia das cidades gregas,
culminando no exemnlo ateniense, não conhecu. nobres nem elites. Todos os homens liwes
eram cidfldãOS, 19uals. A Isotimlfl os qualifica"" indistintamente através do sortelo para o
exercício de qualquer magistratura. E houve pensadores e estadistas (Demóstenes, Tucidldes
e Pérlcles) que renetiram êsse aspecto da sociedade. Entre OS cidadãos gregos náo havia
nem elites nem aristocracia; haVia de um lado a sociedade civil (os cidadãos) e de outro
a massa de escravos. Os cidadãO!;, assim, constituiam elite em relação aos escravos.
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AS RELAÇOES JURíDICAS NAO EXISTEM POR SI MESMAS

13. Errado tentar compreender o jurídico em si mesmo. Sua exis
tência histórica ou fática tem significado e pode ser entendida, apenas,
em sua globalidade, apreciados todos os interferentes ou determinantes
efetivos. Advirta-se que o fator econÔmico não deve ser considerado a
única causa ativa, vinculada a um processo de elementos passivos; há
hipótese, até, em que êsse parâmetro não aparece. E, sempre, em qual~

quer caso, há interação de fatôres de naturezas várias.

O DIREITO NAO 1:, ESTA SENDO

14. A proporção que a sociedade evolui, transformam-se as regras ju
rídicas que a refletem. O DmEITo NÃO t, EsTÁ SENDO. t um fato hlstõ
ricamente condicionado. Varia no tempo e, ao mesmo tempo, no espaço.

DIREITO E SOCIEDADE, DADOS DE UMA EQUAÇAO

15. Direito e sociedade, assim, são dados de uma mesma equação;
não se divorciam, aquêle como resultante desta. O direito é condicio
nado ao tempo e ao meio de onde emergiu para vigir. 1: fenômeno ex
clusivo da sociedade humana. Cientificamente estudado, tem por escopo
revelar os contatos e as relações dos homens considerados em grupo.
A ciência juridica, desta forma, tem por essência. o conceito do homem
e da sociedade. (8) Como sociologia, é uma regra social obrigatória.
Quer sob a forma de lei, quer sob a de costume: Antes da lei encon
tramos o costume, histOricamente, e no costume reside a fonte obriga
tória da. nonna. legiferada, fazendo do direito o complexo das condições
existenciais da sociedade, continuamente asseguradas pelo poder pú
blico, ou ainda, o modo pelo qual os homens realizam em comum a
luta pela existência. (9)

AS RELAÇõES HOMEM-SOCIEDADE

16. A vida do homem, a luta pela existência, é a representação de
sua maneira de ser de forma tão exata como o reflexo de um espelho.
Essa. maneira de ser resulta de seu comportamento, isto é, a forma de
responder e atender às exigências impostas pelo mundo e necessárias
à sobrevivêncIa. Trata-se das relações homem-sociedade na acepção mais
ampla, não apenas no que se refere ao que é produzido, mas, igual
mente, ao modo de produção empregado. HEGEL (lO) ensina: o homem
cria a si mesmo, num processo histórico em que a fôrça motriz é o tra
balho humano ou a atuação prática do homem vivendo em sociedade,
ou seja, a autocriação do homem como um processo, e o objeto do ho
mem como resultante do próprio trabalho.

{8} Cf. BEV!LAQUA. Clóvis. Da CODcepçAo do D1relto como Refletora da ConcepçAo do Mundo.
In Linha e Perfis JurldfcQB. Livraria Freitas Bastos. 1930. pág. 8; o mesmo artigo pode ISllf
encontrado em sua edlçiO original In Clim'MlogilJ e DtTeito, ob. e M. cltadU. págs. 113
e sejfU1ntes.

(9) B~QtrA, Clóv[$. Teorfll GerGI ao Direito CJvil. Rio, Llvrllrla Fl'llDClsco Alves. 1929. pâg. 12.
(lO) In Ph.arnom.mologie lU! Getlte!, Apucl :BOTTOMOIlJ!l. T. B. & RUBlI:L, MUlmll1en. SOCiOlOgia

e Ftlo.to/i4 SociGS ae KlJTI MGT%, trad. de Geir Campos. RIo. Zahar Ed1t6ree. lllOf, pAg. a.
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EXIST~NCIA E CONSCI~NCIA

17. A maneira de ser dos indivíduos, portanto, está condicionada por
sua vida. Essa ordem de raciocínio assegura o primado da existência
sôbre a representação que a consciência (dela) tem: o ser determina
a consciência.

ENCADEAMENTO HISTóRICO

18. A história da humanidade não é uma cadeia de fatos arbitrários:
dentro de todo o processo histórico identificam-se leis que regem a ação
humana. O indivíduo não é um ser amorfo, indigente, incapaz de atuar
modificando as condições em que se encontra. Se sua ação é limitada
pelas condições em que está inserido, conquista com o trabalho a liber
dade para, utilizando-se dos instrumentos oferecidos por essa limitação,
exercitar o papel de sujeito, modificando a natureza.

O HOMEM FAZ A HISTóRIA

19. O homem faz a história a partir das condições que encontra.
Essas condições êle não as escolhe, mas com base nelas elege o seu
destino, fazendo-o. Dêsse momento em diante, converte-se em um pro
jeto de si mesmo, agente do processo histórico, ainda que êsse projeto
seja dependente daquelas condições.

A HISTóRIA E SEUS ASPECTOS EXTERNOS

20. Em outras palavras: a história da humanidade não se explica
em seus aspectos externos. Há interrelação entre todos os fatôres que
constróem o ambiente social. A importância do acessório depende de
sua contribuição para o funcionamento do conjunto.

O HOMEM, UM PROJETO
21. Inserido ativamente no ambiente em que manifesta sua exis
tência, enriquecido pelas influências externas e por sua atividade nesse
meio, o homem, sendo um projeto, deve inventar-se todos os dias.

O HOMEM, CONQUISTA DE SI MESMO

22. O ser bumano - dialética a relação homem-meio: ao mesmo
tempo que produto do meio, é o homem agente do processo histórico
- à medida que caminha da animalidade para a humanidade, é uma
conquista de si mesmo. Ao passo que transforma a natureza, trans
forma seu próprio ser. O homem é também uma criação do homem.
Daí suas possibilidades ilimitadas para dispor do mundo, recriá-lo de
acôrdo com os objetivos dos individuos e da humanidade que são tam
bém uma autocriação. (11)

A CONSCr:6:NCIA E O PAPEL DO INDIVíDUO
23. O desenvolvimento da consciência, no homem, se condiciona ao
seu papel na sociedade e decorre da atividade socialmente organizada.

(11) Cf. MUNIZ, Edmundo. Poemas p(Jr« a Liberd.ade. Rio, Edltõra Cl\'illzaÇã.o Brasilelra. 1967,
pAg.2,
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A consciência se forma no processo social, onde se interam fatôres de
ordem econômica, social e política.

O INDIVíDUO E A INTERAÇÃO TEMPO-ESPAÇO

24. As diversas situações históricas e suas conseqüentes solicitações,
os individuos, desempenhando o seu papel na. sociedade, têm respondido
com distintas representações de consciência, variantes em funçio dos
grupos e das concepções de vida, resultando da interação tempo-espaço,
e, assim, adequadas à realidade histórico-social.

UM EXEMPLO DE ASSOCIAÇAO

25. Na escala animal, os pólipos sitUam-se entre os espécimes mais
primitivos. Desprovidos de cérebro e olhos, seu corpo é uma. simples
camada dupla de células, entremeadas por um depósito calcáreo, o es
queleto. Mas, os pólipos estão associados, formam colônias, e, assim,
sobrevivem. Na sociedade e na divisão do trabalho encontram fôrças
para superar a fragilidade. Nas suas colônias há elementos dedicados
exclusivamente à caça, outros à digestão da prêsa, outros à repro
dução da espécie. As ilhas de coral resultam. da acumulação dos pólipos,
após sua morte. Elas são evidente prova do quanto a. associação os
fortaleceu. A associação está de tal maneira integrada na sobrevivência
da formiga - eis outro exemplo oferecido pela natureza - que já se
pode afirmar que o animal não é a formiga, mas o formigueiro; do
homem, que o animal político não é o individuo, mas a humanidade.

O HOMEM, ZOON POLITIKON.

26. O homem não é, apenas, animal social, mas zoon politikon, ani
mal que só se desenvolve em sociedade. Em outras palavras, existe
apenas em sociedade. Até onde chegaram os escavadores da antropo
logia, vemo-lo unicamente em grupo, sejam hordas ou clãs. Pôsto diante
e no meio da natureza circundante, a wn só tempo fonte de vida e
morte - e não há distinção entre sua história e a da natureza - o
indivíduo, para sobreviver como espécie, teve de fortalecer~se no con
vívio plural. Culturalmente, repetiria o mesmo processo de autodefesa,
de salto qualitativo pela soma de unidades, observado na biologia.

Na luta contra a natureza, curvou-se ao império da vida social;
a experiência dos primeiros embates mostrou a conveniência de for
talecer-se mediante o concurso de todos, na vida em sociedade, para,
desta forma, superar as deficiências. Solidarizou-se, venceu. A solida
riedade, de que deriva a sociabilidade, é experimental; ensinamento
da luta pela vida,

HOMEM EM SOCIEDADE: INTERRELACIONAMENTO

27. Homem em sociedade - pois sàmente pode ser estudado como
animal poUtico - implica interrelacionamento: o relacionamento entre
pessoas formando hordas ou clãs, depois tribos, nações e, por fim,
Estados.
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° GRuPO, ARMA DE DEFESA DO HOMEM

28. Não dominando técnicas de plantio, limitado à caça, à pesca e à
colheita, vivia em sociedades nômades, praticava urna economia de
subsistência e, portanto, predatória. Já aí suas relações, interindivi
duais de início, intergrupais depois, eram ditadas por normas e regras.
A preocupação iníludivel das normas era o fortalecimento do grupo,
da comunidade primitiva em seu relacionamento interno e, sobretudo,
em seus contatos externos. Somente depois disto e num período his
tórico mais desenvolvido das qualidades inventivas instrumentais, é
que o indivíduo começa a se afirmar e então aparecem regras relativas
à sua segurança no seio do grupo.

A SANÇÃO ORGANIZADA
29. Se essas regras, em seu conteúdo, correspondem às leis jurídicas,
disciplinadoras da vida social - umas e outras possuindo intrínseco
poder de obrigatoriedade que as difere do costume e caracteriza a lei,
garantindo os vínculos de sobrevivência e cooperação indispensáveis à
vida comum - era preciso, igualmente, proporcionar-lhes a execução.
A partir de um determinado momento, essas regras e hábitos, o costume,
deixam de ser bastantes em si. Faz-se necessàrio assegurar o cumpri
mento da norma e a sanção (o objeto da pena é defender a sociedade
das transgressões atentatórias a condições que lhe são vitais) imposta
ao infrator: ° direito exercita~se através da sanção organizada, a saber,
a punição contra quem infringe a norma estabelecida. Coloca-se ao
homem, pela primeira vez, como um imperativo, superar a contradição
entre os interêsses do indivíduo e os do grupo a que pertence. O cum
primento dessas regras, todavia, estava condicionado à sua imposição,
ensejando a criação de um órgão, ou autoridade, encarregado de sua
aplicação: garantir a obrigatoriedade do costume que se transfere à
lei, realizando a vontade social através do hábito criado pelo uso reite
rado; competia-lhe, também, por outro lado, visando ainda a preservar
a existência do grupo, impor regras independentes de seus hábitos.
Afora optar pelo costume e transformar-se em lei, e pela regra a ser
ditada ao grupo, essa autoridade fiscalizava sua aplicação, julgando os
infratores, e punindo com castigos brutais, a morte inclusive.

O ESTADO
30. Surge o Estado, isto é, o organismo político, o aparelho coercitivo
encarregado do contrôle da comunidade e cuja função é amoldá-la seja
através de normas e regras, seja pela coação com que umas e outras
são impostas ao tipo de economia correspondente a detenninado está
dio de desenvolvimento. A sociedade civil distingue-se da sociedade
política, a integrada no Estado. A partir dêsse momento é que se obser
va o direito, norma coercitiva. A comunidade, por seu turno, dividir
se-ia entre governados e governantes, êsses recrutados no grupo social
mais forte (sociedade politica). O Estado, cujos elementos constitutivos
são a população, o território e o Poder, pode ser entendido, como assi
nalava Duguit, como tôda sociedade humana na qual há diferenciação
entre governantes e governados, ou seja, grupo humano fixado em



172 REVISTÁ DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVÁ

determinado território, onde os mais fortes impõem aos mais fracos 8ua
vontade. (12)

A TRANSGRESSAO DA NORMA

31. O escopo da ordem legal sabe-se, já, é a proteção dos interêsses
da sociedade; dai a punição do infrator da regra. Ocorre, porém, que,
em alguns casos, a manutenção da regra, sua observância, delxa de
constituir-se em fator de fortalecimento da sociedade. Não é rara a
defasagem entre o desenvolvimento da sociedade e o da norma., que
não o acompanhou. O mecanismo do processo social é reiteradas vêzes
mais rápido que o processo legal. Em tais casos, a sobrevivência da
sociedade fica a depender da transgressão da nonna, e, ulteriormente,
de sua revogação. Nesses casos, podendo ainda ser considerada como
um delito, a ação transgressora é fator de aglutinação dos lnterêsses
sociais.

O ESTADO EM SEUS PASSOS INICIAIS

32. Em seus passos iniciais, a figura do Estado é rudimentar, nela
se confundindo a do sacerdote, do chefe da tribo. Mas sua função,
desde aí, é afiançar o equilíbrio na competição de interêsses de grupo
com a regulamentação social, ou seja, a regulamentação dêsses con
fUtos. Os conflitos de interêsses, de indivíduos, grupos e classes entre
si é o que justifica o Direito, constituindo, inclusive, seu substrato. (l8)
Se o Direito é uma regra social obrigatória, o Estado é uma projeção
das necessidade8 e interêsses humanos, segundo a idéia de justiça d0
minante no momento. (1")

ESTADO E DmElTO

33. Não há, assim, contemporaneidade entre o Direito e o Estado.
Se o Direito é a sistematização de regras de conduta, o Estado é o ma.
trumento coativo de sua aplicação. (16)

A EVOLUÇAO DA SOCIEDADE E A EVOLUÇAO DO DIREITO

34. A evolução da sociedade, portanto, implica a evolução tanto do
Direito como do órgão encarregado de sua aplicação, o Estado. O Estado
é a estrutura da sociedade.' Funda-se na contradição entre a vida pú.
blica e a vida privada, entre os interêsses gerais e os particulares. (l')
Cada fase de desenvolvimento da sociedade determina uma forma de
organização e um Direito adequado a ambos. A sociedade comunitária
- comunismo primitivo - deu a estrutura pol1tica da tribo e a ec0
nomia tribal, comum, na qual a propriedade pertencia ao grupo, expIo-

(12) DUGUlT. Leon. L·~tat, 1. Partll, 1901, pág,B. 615/616. apud :8ONAVlDES, Paulo. C~7ICiG Pou-
tfca. Rio, FuI1C!açIo GetúlIo Vars". Ul67. pé.g. 38.

(13) Cf. BBVILAQOA, Cl6v18. Crlmfllologl4 e .Direito, 00. clt., pâg. 8.
(14.) Idem. p6,&. 12..
(15) lherIng (a~ BZVILAQUA, C16v18. Teot{a Gem! do Eatlldo. pág. 12) define o direito OOIDO o

comple:to daB condlç6ea ez1atenc1allJ da IlOCleda<llil. co"tlvamente _guradu pelo poder pd
bUco.

(18) Daí a ..d1Dlnist1'1lçlo estatal (govêrno) llJnltar·alil a uma atividade ao m88lDO tempO fonr..&l
e neptlva (o formal1lnno juridlco ê pera1l8lllvO ou ProibitIvo).
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rando~a O indivíduo como simples posseiro, de que temos frisante exem
plo na civilização asteca. O advento, mais tarde, da propriedade privada,
fruto do sedentarismo possibilitado pela descoberta das técnicas agrí
colas que tornaram dispensável o nomadismo, determinaria, por exem
plo, o direito quiritário (Roma). A aparição das cidades e ao antago
nismo cidade x campo, ilustrável com as disputas entre mercantilistas
e fisiocratas, impondo o comércio - e com seu desenvolvimento o
capitalismo comercial e financeiro - e o desenvolvimento das nave
gações por êle exigido, produziria ° direito marítimo. A sociedade
industrial, o direito moderno. Nosso século assistiu à construção do
direito aeronáutico e ao aparecimento do direito astronáutico, e espa
cial, mais recentemente. Daí se conclui que o Direito não tem história
própria. (17)

A SOCIEDADE PRIMITIVA

35. Das hordas e dos clãs o homem passa para as sociedades primi
tivas. Do nomadismo, provocado pela pobreza de técnicas e ausêncja
de instrumentos com os quais enfrentar a natureza, converte-se ao
sedentarismo, etapa mais avançada, e resultante da descoberta do plan
tio, da domesticação dos animais e de novas técnicas etc. A sociedade
sedentária erigiria uma nova estrutura. O sedentarismo e o cultivo, um
resUltante do outro, determinariam, a seu tempo, os excedentes de
produção - passagem da economia de subsistência para a de produção
- a propriedade privada, as dívidas e a escravidão delas resultante (é
evidente que a escravidão não é fruto exclusivo da dívida). Surgem as
primeiras formas de mercância, as trocas de mercadorias, o escambo.

DA ECONOMIA PREDATóRIA AOS EXCEDENTES DE
PRODUÇÃO

36. Antes, ao estímulo da fome, o homem respondia colhendo o
fruto ou matando a fera. No frio, obtinha dos animais inferiores a pele
com que se agasalhava. Sua economia, sendo de subsistência, consistia
no atendimento de necessidades imediatas. Desconhecia a poupança;
não havia, sequer, a armazenagem ou o replantio. Com a vida seden
tária, porém, e com os instrumentos e técnicas descobertos, entrou a
produzir mais do que o necessário à sua sobrevivência, ° que originou
os excedentes de produção (à economia predatória, segue-se a produção;
quando não há mais nada a tomar, há que começar a produzir). O sis-

(17) EscrevIa já ClóvIs l3evlláQWl em 1895 (Oriminologia e Direito, ed. clt., pág. 121)" ... Mas
ainda licarlamos àlstancútdos da verdade, se no~ ltmitássemos a reconhecer a açdo das 1àéitls
morais sObre o direito. O espirito ooserv(ldor não pode deter-se ai, como se tivesse cnegad,o
ao térmo da peregrinaçdo. Se alonçar a vista pelo norizonte, que se aprolunde além, verá
as transmutações ;uridicas oper(ldas por certas relações que, U principio, lhe parecútm inca.
p(JZe8 de prO<tU21iT ~8se result(ldo. É o lançamento de um rall-way sÔbre a planura setinos-a'
e lança dos campos ainda incultivados, é o primeiro triturar das águas ocednicas ou flUviais
pel.a8 poderosas ma:ciLas dos "steamers", é o plantio da C(lrnt ou do café, do fumo ou do milho,
ou triço ou da mandioca. (São incontestáveis as influências dQ.'J institulç6ea ec01UJmwas
sôbre o dlreUo. Até o aparecimento de certas classes sDclata é atribuldo a causas semellt«f1>
teso A cultura do milho combinada com o comercio internacional e a descoberta da póWQra
são, no pensar de alguns, os fatóres que tornaram possível () advento do proletarismo mo
demo. BRAGA, T. Philosopnút Positiva). É, numa palavra, todo ésse tecmo compacto de
pen"amentoS, de idéws, de sentimentos, de dÓTes, de aspirações, de imprevistos de t6d4 sorte"
que constituem a vida humana, aliás um episódio secundário da vida superior do universo'
do qual reilete as oscilações e o avanço.
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tema econômico do sedentarismo - a propriedade privada - ensejou
o estimulo à apropriação: quanto maior a apropriação de bens, maior
a riqueza. As guerras e a escravidão constituem, portanto. o seu resul
tado, na medida em que forneciam mais braços para a produção. e
apropriação, de bens. D~ os excedentes. .

A passagem do regime fundado no comunismo primitivo ao
fundado na escravatura deve-se, assim, ao progresso das fôrças produ
tivas, ao desenvolvimento da divisão social do trabalho e às trocas.

AS GUERRAS E O FORTALECIMENTO DO GRUPO E DA
AUTORIDADE

37. Os clãs, fixados, fortalecem-se entre si, e o desenvolvimento de
uns, a riqueza de outros, a exogamia etc. provocam os choques grupais.
Surgem as guerras - luta por melhor sitio, disputa de áreas, de braços
para o trabalho etc., portanto, luta pela sobrevivência da sociedade 
e com elas as transformações econômicas e jurídicas, a escravidão dos
prisioneiros, as trocas de mulheres. as fusões de grupos, determinando
o fortalecimento do grupo e da autoridade.

O PATRIARCADO

38. O desenvolvimento da humanidade implica na. modificação das
características do trabalho, seja quanto aos regimes, seja quanto aos
sistemas, seja quanto à sua divisão. Na sintese dêsse desenvolvimento
histórico deparamo-nos com os diversos regimes de trabalho, a saber:
patriarcado, escravidã.o, castas, coZonato, servidão, corporativismo e,
por fim, o conhecido como de liberdade.

São características do PATRIARCADO a auto-suficiência da pro-
dução e a predominância do trabalho doméstico supervisionado pelo
Pater famüias. O grupo produz para seu próprio consumo, desconhe
cendo as idéias de comércio ou mesmo de troca - escambo. Os povos
da antiguidade clássica, notadamente assirios, gregos e medo-persas,
tinham sua economia baseada fundamentalmente no trabalho escravo.

O REGIME DE CASTAS
39. O regime de castas, lembra PÔRTO CARREIRa, (18) origina-se da
sucessão de castas conquistadoras no mesmo espaço. atribuindo-se,
numa segunda fase, à divindade, sua formação. lt óbvio: na medida em
que o poder da casta se confundia com o da divindade adorada pelo
grupo - a origem do poder da casta era divina - mais fàcilmente se
exercia, sem contestação. As funções governamentais, por conseqüên
cia, eram privilégio das castas, transferindo-se em linha hereditária.
Aos nobres, aos titulares da casta, eram reservadas as tarefas sacerdo
tais e militares; à casta dos traficantes, dos agricultores e dos artifiees
correspondis.m. os trabalhos do comércio, da plantação e da produção
etc., e aos escravos. casta inferior, o trabalho mais rude e grosseiro,
obrigatóriamente impôsto pelo senhor. Os párias não eram considerados

(18) L~ 4e JoonQmW PoUticG e Noç6ea de Ftfl4nçaa, 5.' ed.., Rlo, F. BrtcU1et. 1"" 116i:. 23
e aega.



OUTUBRO A DEZEMBRO - 1970 175

membros da sociedade, e por isso não se lhes eXIgIa nada. PÔRTO
CARREIRa (19) escreve: O regime de castas e o despotismo teocrático
e militar regulamentavam a vida econômica, erguendo barreiras entre
os grupos dentro da sociedade, limitando as profissões, tornando ina
cessíveis as classes entre si, estabelecendo e mantendo rigidamente uma
discriminação factícia da riqueza sem fundamento na justiça e ma
tando no nascedouro quaisquer estímulos ao progresso econômico. Como
salienta Buys DE BARROS, eO) o objetivo, nesse regime de trabalho, era
manter uma hierarquia de que resultasse a perfeição dos ofícios, pois,
impossibilitados os homens de passar de uma casta a outra, perpe
tUar-se-ia certo tipo de atividade dentro da mesma casta.

A SERVIDÃO

40. Caracteriza as relações de trabalho, no regime de SERVIDÃO,
o fato de o produto não pertencer ao trabalhador, mas ao senhor dêste.
Por outro lado, o trabalho era prestado sem retribuição. O servo, porém,
podia tornar-se dono de seu trabalho, uma vez saldadas as obrigações
para com o senhor da terra. Eram variadas as formas de saldá-las.
Entre outras modalidades, são conhecidas: a) pagamento de fôro, cor
respondendo à entrega ao senhor de parte da colheita (a participação
do senhor era igualmente irregular, destacando-se a meação); b) cor
véia, que se realizava com a prestação, pelo servo, de trabalho gratuito
em nome do senhor. Por êsse sistema, a obrigação do servo se cumpria
ao trabalhar, durante uma jornada, para o senhor; o fruto do seu tra~

balho, nos outros dias, era seu; c) a talha, simples cobrança de um
tributo pelo senhor etc. Nesse sistema, os servos se achavam vinculados
à terra, à qual pertenciam como as benfeitorias, às quais se confundiam
e com elas eram transferidos, quando a terra mudava de dono. Daí a
justa denominação de adscriptis glebae. A servidão, é, portanto, um
desenvolvimento do colonato agregado à produção. O servo da gleba é
o produtor; o vassalo, o senhor. Remanescentes dêsse regime, sob dife
rentes aspectos, são encontradiços em muitos países subdesenvolvidos,
ainda em nossos dias.

O FEUDALISMO

41. O feudalismo (século IX a XV), regime econômico caracterizado
por uma economia dominial fechada, de domínio senhorial, e cuja estru
tura social e política é fundada na propriedade da terra, foi, todavia,
um salto na humanidade, na medida em que determinou o desenvol
vimento dos trabalhadores livres.

Num aparente paradoxo, a economia feudal enfraqueceu o poder
reinol, fortalecendo o vassalo, titular de parcela da soberania do reino,
retirada dos podêres do Rei; mas, com o surgimento dos Estados nacio
nais - séculos XV a XVIII - as necessidades de unidade interna e
de desenvolvimento do comércio internacional e além-mar, o mercan
tilismo, fortaleceriam o poder do Rei - aliado aos comerciantes e pe-

(19) Ob. cit., p(lg. 24.
(20) ln.1titulçães üe Economia Polítiea. Konflno EdItor, 1966, vol. ll, pág. 33.
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quen06 proprietários - contra a economia feudal e os interêsses da
nobreza. Dai o apoio da realeza absolutista à burguesia.

O FEUDALISMO E A SOBERANIA DO REI

42. O feudalismo, como vimos, não é apenas um regime econômico,
mas, igualmente, uma organização social e uma forma de govêmo.
Fruto da propriedade da terra, respondia à necessidade do soberano
de garantir, a um só tempo, a integridade do território do reino e seu
domínio sõbre êle. Na origem, é sustentado por uma classe militar que,
por seu turno, precisa alimentar. Dai suas atenções se voltarem para
a terra; então única fonte de riqueza, e propriedade do Rei. (21) O feu
dalismo, assim, veio atender aos interêsses da Coroa; provendo-se dos
serviços militares e civis, afiançadores de sua soberania e de sua sub
sistência, o Rei institui' a economia feudal, ao dar suas terras em feudo,
ao vassalo. O vassalo que recebe a terra para explorar garante ao Rei
a contrapartida da fidelidade. O feudo é, assim, um pequeno Estado
dentro da soberania do Rei, e cumpre-lhe prover à guerra e à produção.

Em cada território, de acôrdo com a construção do feudo, o
senhor, o Barão, era ditador do direito e seu juiz, só se recorrendo ao
ReI em casos excepcionallssimos. :&:sse processo deu na diluição do poder
reinoI. Com as continuas guerras entre Barões e entre Reis, os vassalos
foram empobrecendo e, cada vez mais, recorrendo à bôlsa dos servos
que viviam nos burgos. ltsses, em certo ponto do processo, começaram
a exigir vantagens, v.g., suqessão hereditária para seus bens e outros
beneficios. Ao mesmo tempo, com a expansão do comércio, mais se
enriqueciam. Sabidamente, quando vassalos se desligavam ou traiam
o Rei, êles se insinuavam para obter favores. Assim, o Rei foi adquirindo
um partido que, afinal, pelo empobrecimento dos vassalos, lhe permitiu
retomar o pleno poder. '

O FEUDALISMO E AS FEIRAS DE TROCA

43. :tsse regime impôs, entre outros processos, o desenvolvimento das
trocas entre os pequenos grupamentos dentro do mesmo feudo, no
inicio, e, depois, o desenvolvimento dessas relações entre os diversos
feudos. !:sse sistema de trocas de produtos, o surgimento de especiali
zações econômicas, de produtores e consumidores, dá ensejo ao forta
lecimento dos burgos e, mais tarde, à fundação das cidades, dêles origi
nárias. Povoação pegada ao Castelo e na qual residiam os servidores que
não moravam com o Barão e aquêles que viviam do comércio, os burgos
seriam o local em que as trocas se fariam e da prestação de uma econo
mia nova, os serviços, o aparecimento das estalagens, das forjas, dos
mercadores, dos negociantes. Com os burgos e o comércio nasce uma
nova classe a êles ligada, a dos burgueses, comerciantes, habitantes dos
burgos. O desenvolvimento dêsse sistema interessava ao senhor feudal
na medida em que lhe favorecia novas rendas, sejam impostos por
trânsito, sejam impostos pessoais, seja a participação nos negócios, e

(~1) Ct. ROMEUF, JIltlol'i. DW:cion.erto de C~f1.Cta8 Eco1lÓmW:4S. Bareelona, Bd. LabOr S.A., lllG6.
Pé&". 403.
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fortalecia seu poder: a fôrça do rei se debilitava e a do vassalo, trans
formado em senhor e dono, desconhecia limites. O desenvolvimento dos
burgos e, a seguir, das cidades, implicaria, necessàriamente, no apare·
cimento da economia das cidades e, numa etapa ulterior, no choque
entre a economia do campo, base e sustentação do poder nobre, e a
economia das cidades, base e economia dos burgueses, ou seja, dos co
merciantes.

OS TRABALHADORES LIVRES
44 . Quando surgiram os trabalhadores livres - fruto das cidades 
muitos artesãos se tornaram ambulantes, realizando serviços nas resi
dências dos contratantes para se fixarem, posteriormente, em seus
próprios domicílios. Surgiam os trabalhadores autônomos e iniciava-se,
dessa forma, o aparecimento das profissões, com as especializações de
serviços.

O CORPORATIVISMO

45 . Na Idade Média essa economia determinaria o corporativismo,
compreendendo três classes de trabalhadores, a saber, na ordem decres
cente de importância: a dos mestres, a dos companheiros e a dos apren
dizes. Os mestres detinham o poder de regulamentação do núcleo pro
fissional a que pertenciam. Em escala hierárquica imediatamente infe
rior temos o companheiro, cujo trabalho era já assalariado (remu
nerado). Seus direitos, porém, limitavam-se a assistir às reuniões da
confraria relativa ao seu ofício. A ascensão do companheiro ao pôsto
de mestre dependia de: a) promoção hereditária, quando o companheiro
era filho de um mestre; b) nupcial, quando o companheiro se casava
com a viúva de um mestre; e, por fim, c) por mérito próprio, quando
produzia uma obra-prima, assim considerada por sua Corporação.

REVOLUÇÃO COMERCIAL

46. O desenvolvimento dessa sociedade, a que não correspondeu o
corporativismo, imporia mais tarde a revolução comercial, e, com ela,
o capitalismo comercial e financeiro. O capitalismo comercial é o domi~

nado pelos comerciantes, e se segue ao desenvolvimento do mercanti
lismo. Atende às necessidades criadas pelas grandes navegações, os
descobrimentos e as operações resultantes. O capitalismo financeiro
surge para possibilitar os financiamentos, tornados indispensáveis em
vista do aumento crescente das despesas, conseqüência natural do íncre
mento dos negócios. Daí a legalização dos bancos e das associações de
negócios, embrião das sociedades por ações, de que é exemplo, então,
a Companhia Holandesa das índias Ocidentais.

A REVOLUÇãO INDUSTRIAL

47. O desenvolvimento da sociedade e as novas eXlgencias por êle
detenninadas, as grandes invenções e a generalização do emprêgo das
máquinas produziriam um nôvo regime econômico. Em outras pala
vras: as novas técnicas de fabricação e produção, a Revolução Indus
trial imporiam um nôvo capitalismo: êsse mantém-se com seu caráter
comercial e financeiro, mas se torna fundamentalmente industrial (fins
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do século XVIII e princípio do XIX). O capitaliamo ind:UBtrial, que se
sucede à abolição definitiva do regime das corporações de ofícios, em
1791, tem seus fundamentos jurídicos nos seguintes princípios: a) o
princípio da liberdade econômica; b) o princípio da propriedade privada;
e c) o princípio da herança.

A REVOLUÇAO INDUSTRIAL E A QUESTAO SOCIAL

48. A implantação da indústria com base nos ideais do liberalismo
econômico - princípio filosófico consagrado pela Revolução Francesa
e vitória ideológica das cidades sõbre os campos - todavia, e a inade
quação entre a realidade econômica, a nova sociedade, e a estrutura
jurídica, determinou a crise conhecida como Questão Social e, a partir
dela, a contestação ao liberalismo (temos aí as diversas reações contra
a escola liberal). Em outras palavras: o capitalismo industrial (repl~

ta-se: o capitalismo, inicialmente comercial e financeiro, surge com o
comércio mundial e o mercado mundial, isso por volta do século XVI;
o capitalismo industrial é fruto da Revolução Industrial, século xvnI)
determinou as reações ao liberalismo econômico, em que se fundava.
Dentre essas reações se destacam: a) a doutrina social da igreja ca~
liea, no plano ético e b) as teses de K&rl Marx e o neo-liberalismo, um
negando o liberalismo, outro, já em nosso século, procurando a.perfei
çoá-Io, ambos no plano econômico.

A ORDEM ECONÔMICA E OS FENOMENOS POLtTICOS
E JURíDICOS

49. Por êsse quadro do desenvolvimento histórico da humanidade,
verifica-se que cada era da humanidade carrega consigo nôvo sistema
de relações econômicas e, dai, uma ordem político-jurídica diversa, mas
a êle correspondente. Assim, temos

O Processo Desencadeado pelo Feudalismo
1 . A divisão do Reino em feudos determinou o feudalismo,
sistema econômico, político e social; a própria essência do sis
tema econômico do feudalismo, fundado na propriedade rural,
detaminou o aparecimento das feiras de troca. mais tarde do
comêrcio, e, portanto, da economia das cidades, em oposiçio
à economia rural e feudal, e da burguesia, classe oriunda do
comércio.

Idade Média

2. Na Idade Média, normalmente localizada entre 08 fins do
Império Romano e os meados do século XV, o poder exercido
pelo Príncipe, e a seu mando pelo suserano, tinha origem na
graça divina; governando em. nome de Deus, o Prfncipe não
poderia ter o poder contestado pelos homens. Dai. o absolutismo
político, que vige ao lado do teocentrismo. O combate dos bur
gueses ao poder dos nobres, portanto, implicaria necessàrla
mente no combate ao sistema politico: dai o aparecimento da
realeza absolutista, que protegia os interêsses da burguea1a, e,
posteriormente, o sistema. representativo, origem popular do
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govêrno. A vitória da economia das cidades, no caso repre
sentada pela vitória dos burgueses, foi também uma vitória
do liberalismo, e, numa fase ulterior, do sistema representativo
de govêrno.

As Grandes Navegações

3. As grandes navegações dos séculos XV e XVI, estimulando
o comércio e o fluxo de ouro e prata das colônias para a Eu
ropa, abrindo mercados, determinaram o advento das nações
Estado e, com elas, o início da destruição do poder político
reinante: a nobreza e o Clero. Tem curso o longo processo da
laicização.

O Mercantilismo

4. O aparecimento do mercantilismo, fato econômico com
repercussões jurídicas, início da sistematização do pensamento
econômico moderno, gerou o fortalecimento dos Estados, sé
culos XVI a XVIII, fato político. Com o mercantilismo que
florescia exatamente nos Estados de maior comércio interna
cional e além-mar: Inglaterra, França e Espanha - firmava
se a economia urbana em prejuízo dos interêsses furais.

O Fisiocracismo

5. O desenvolvimento da economia do campo em oposição ao
regime imperante determinou a oposição ao mercantilismo,
representada pelo fisiocracismo (França, segunda metade do
século XVIII), para quem a riqueza provinha fundamental
mente da terra: Somente a terra continha as fôrças vivifi
cantes da natureza, emanadas de Deus. Quesnay (1694-1774),
seu fundador, dividia a sociedade em três classes: a) classe
produtora, formada pelos cultivadores; b) a dos proprietários;
e c) a estéril, composta pelos industriais, comerciantes, do
mésticos e profissionais liberais.

"L'État C'Est Moi"

6. O desenvolvimento das nações e a fixação definitiva dos
Estados favoreceram a concentração dos podêres políticos nas
mãos do soberano. Reina, então, simbolizando a estrutura
estatal, a frase Hl'état c'est moi", lema e síntese do absolutismo
político.

A Oposição Cidade x Campo

7. O fortalecimento da burguesia, todavia, trouxe consigo as
sementes do conflito com o poder real. A luta da economia
burguesa contra a realeza foi, de certa forma, uma outra moda
lidade de luta entre as cidades - comércio - e o campo; o
poder dos nobres se fixava na economia agrária controlada
pelos principados. Daí o choque inevitável e lógico historica
mente, objetivando-se na Revolução Francesa, onde se resolveu.
O programa da Revolução intentava simplesmente atender à
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necessidade de fundamentar acontradição entre a burguesia,
aspirante ao poder, e a nobreza, dêle detentora, vale dizer:
entre os que detendo as rédeas do poder polltico, por controla~

rem o poder econômico, passaram a ter, com a decadência ec~

nômica, o poder politico contestado e reivindicado pela nova
classe possuidora do poder econômico. É que poder econômico
e poder político sempre estiveram. em aliança ou conflito. Não
se infira dai, todavia, urna relação de causa e efeito, mas de
condicionamento entre a estrutura econômica e a ordem po
litica.

Humanismo Individualista

8. Com a Revolução Francesa tivemos a ascensão de uma
nova classe e a consagração de novos principios econômicos,
políticos, filosóficos e, portanto, jurídicos, enfeixados no libe
ralismo. Ao absolutismo segue·se o humanismo individualista
(Declaração de Virginia, de 1'7'16, e Declaração dos Direitos do
Homem, de 1789). O l'État c'est moi é substituido pelos gover~

nos consentidos (vide origem popular do poder). O poder do
soberano é substituído pela diversificação na sua titularidade:
Reis constitucionais, Presidentes de República etc.

O Ocaso do Liberalismo
9. O liberalismo, todavia, só se tornou possível ante a falência
do mercantilismo. Mas, superadas as condições econômicas
e sociais que o engendraram, inaugurado o capitalismo indus
trial, que não teria sido viável sem a Revolução Industrial, o
liberalismo transformar-se-ia em um entrave à produção das
riquezas e à paz social: o liberalismo, que combatera o inter
vencionismo mercantilista em nome da liberdade, ver-se-Ia ne
gado, em nossos dias, pela intervenção do Estado no dominio
econômico, característica da sociedade moderna. O ocaso do
liberalismo e o surgimento dos primeiros regimes socialistas
impuseram o neo·UberaUsmo de Keynes.

O Humanismo Social

10. O moderno direito social e as permanentes conquistas de
camadas sempre mais vastas da população, tornaram·se pos
síveis graças à industrialização e às realizações do capitalismo.
A lei de bronze deitou as raizes da atual legislação do trabalho.
É que o operariado, antes inexpressivo como fôrça econômica,
tomar-se-ia o centro vital da economia; a consciência de seu
papel no processo produtivo está no âmago da crise identi
ficada como "Questão Social". Do choque surgiram as Idéias
que dominam a legislação atual, caracterizada pelo reconhe
cimento cada vez maior do papel do operariado na sociedade
contemporânea, advertido para os problemas sociais, racioci
nando em têrmos de coletividade, desprezando o individua
lismo liberal. O Século XX tunda, em sua segunda metade, o
humanismo social.
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o "Cisma" de Nossa Era

11. O liberalismo possibilitou o capitalismo, e com êle uma
nova classe social: o proletariado. A descoberta da máquina
a vapor viabilizou a industrialização e essa, por fôrça dos
esquemas jurídicos do liberalismo econômico e filosófico, a
Questão Social, no Século XIX. Já em nossa era, o cisma se
caracterizaria com a formação dos primeiros estados socialis
tas, cuja ideologia, a começar pelo Manifesto Comunista de
Karl Marx (1848), por seu turno, havia sido construída pela
Revolução Industrial.

A Cíêncía Experimental e a Revolução Tecnológica

12. O desenvolvimento do capitalismo e o neo-liberalismo ense~

jaram as sociedades modernas em que se divide a humanidade:
as sociedades de consumo e as sociedades de produção. A tec
nocracia sucede à teocracia e à aristocracia. Instalam-se a
ciência experimental e a ReVOlução Tecnológica.

VARIAM OS CONCEITOS DE DIREITO
50. Evidentemente, acompanhando essas modificações operadas na
sociedade, teriam de variar os conceitos de Direito, na mesma proporção
em que se compõem as cadeias da História.

DIREITO E COERÇÃO

51. O direito, fruto social, criação cultural do homem, (l2) tem
origem no costume. O que o senso comum, estimulado pela necessidade
de garantir a soberania do grupo, consagra, o direito ampara através
da lei, regra social obrigatória imposta coercitivamente pelo Estado. (23)
O Direito pressupõe coerção e fundamento. Ê uma expressão das con
dições sociais; da vontade individual condicionada pelos interêsses em
choque. Com a lei, a conduta social é regulada, impondo-se a vontade
estatal: a lei tanto consagra o comportamento indicado pelo senso como
proíbe a açâo que o Estado, independentemente da vontade social,
considera nociva a seus interêsses ou fins. O Estado possui razões polí
ticas, que normalmente se sobrepõem aos interêsses individuais.

(22) Veja~se, a propósito. Tobias Barreto: É mister bater, bater cem vezes e cem vezes repetir:
o direito não é um filho do céu, é simplesmente um fenômeno histórico, UTIL produto cultu
ral da humanidade, Serpens nlsl serpentem caroederlt, non flt draco: - a serpe que não
devora a serpe não se faz direito; o direito é a fôrça que matou a própria fôrça ..•
Assim como, de todos os modos poss{veis de abreviar o caminho entre dois pontos dados, a
linha reta é o melhor; assim como, de todos os modos imagináveis de um corpo girar em
t6rno de outro corpo, o circulo é o mais regular; 4ssim t4mbérn, de todos os modos possíveis
de coextstencia humana, o direito é o melhor modo.
Tal é a concepção que está de ac6rdo com a intuição monistica do mundo. perante a cons
ciência moderna, o direito é um modus vlvendl: é a pacificação do antagonismo das fôrças
sociais, da mesma forma que, perante o telescópio moderno, os sistemas planetários são tra
tados de paz entre as estréias •.. (Sóbre uma Nova IntUição do Direito. In Estudos de Direi
to. Salvador, Livraria Progresso Editõra, 1951, pág. 107).

(23) A lei é uma regra sodal Imposta aos JndJviduOB (Clóvis).
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o DIREITO NAO lt NATURAL

52. Embora existam direitos intrínsecos à condição humana, o
Direito não é natural. (2f) Se o homem carrega consigo uma lei moral,
sua ação depende do condicionamento social. O direito é um produto
cultural. As regras jurídicas foram criadas pelo homem (não nasceram
com êle) para regular o convívio social, possibilitando-.o. Atendem,
assim, à necessidade de, pela coerção, garantir o convivio e, portanto,
a sobrevivência do indivíduo. Os avanços e progressos mostraram a
ineficácia do desfôrço pessoal e da luta individual. No objetivo de ga
rantir a coexistência pacifica de todos, surgiram o Estado e o Direito,
êste, regulando, por intermédio de normas proibitivas e permissíveis, o
comportamento do individuo; aquêle, garantindo a execução dessas nor
mas. O Estado, pois, cumpre o papel coercitivo pelo qual a conduta
individual é controlada, impondo o comportamento indicado pelo sensus
ou, de outro lado, proibindo a ação considerada nociva ao convivio.

OS OBJETIVOS DA REGRA JURíDICA

53. As regras jurídicas visam, em tese, a dois objetivos: a) trans·
formar em regra geral um comportamento consagrado pelo uso ecos·
tume, ou b) por imperativo do senso comum, e atendendo à necessidade
de preservação do convívio social, proibir um comportamento considera·
do prejudicial à vida em sociedade (norma profilática). Assim, a lei, na
expressão de Bevilácqua, (211) é uma regra social imposta aos indivíduos,
ou seja, imposta ao homem como personalidade particular, pelo
conjunto da sociedade. Nesse sentido, temos a lei servindo de instru
mento à objetivação do direito.

AS LEIS VEDAM OU CONSE1n'EM· ATIVIDADES

54 . Sendo proibitivas ou permissíveis, as leis vedam ou consentem
determinado costume. Nenhum Código consagra Artigo proibindo os
cidadãos de passarem seus fins-de-semana em Vênus. Seria uma norma
vá. Mas, sendo hábito a embriaguês, e suas conseqüências nocivas à
comunhão social, impõe-se a legislação penal regulando o uso e abuso
de bebidas alcoólicas e a responsabilidade pelos atos decorrentes. Lei
nenhuma obriga os indivíduos a beberem água. Nós a bebemos inde
pendentemente do império legal, pois atendemos a fôrça maior: de

(24) Cons(dero postole resumir el resultado positivo de esta polémwa contra el Derecllo n«turol
en la seguinte Pl'aposfción: en ÜI8 e:tpressioMs "derecho natural" 11 "derech.o ptnitivo" el
término "derech.o" viene usado en doa sentidos dVerentes; 9OT" conseguinte, 4i s, cOfttln11a
adaptando ute Urmi1lO paTa derignlJr lo que los furlSt4IJ consideran como obfe1o J)Topfo de
8U estudto - fi /late es clertamente su USo mlls corrlente. que tle1&e ademds tras de ri el
peso de la tnldfción - 110 se le pOOr4 ap!fc<lT stn CTecll' C01Llustón li lo que los V1Un«tura·
lut4B lltlman "el !Jerecho natural". P&r esta r426n, ttl furuta que reht1sa ,.econocer aI De-.
recho n«tural la categoria de cterecho em la cwepctón plen.arla de este térmlflO, no se pro
nunc14 sobre si e:tute o no e80 que se lltlma !Jerecho natural, sino que, aun 1n.cIU&O adm__
tfen40 que exista, lo que sencUlamente se impugn« u que SeG cterech.o con el mumo Utulo
que el derecho positivo. Y desde este puMa de vista, estimo realmente que las ooleciones de
los furistas 3Dn inatacaoles: BOBBIO, N. AlgUllotl Argumentos Oontra el Derecllo Natural.
In Critica de! Derech.o Natural. Madri, Biblioteca Polltlca TaurWl. 1966, pAg8. 222/3) .

(25) Teoria Genl1 do Direito- Ci"U, ec. clt., pllg. 19.
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ordem biológica. Mas, como a água é necessária à nossa sobrevivência,
e possível seu contrôle, a lei regula o uso das fontes, garantindo o di
reito ao acesso, e proibindo a ação dos que procurem monopolizá-las
ou poluí-las.

O DIREITO É A REGRA EM SI

55. O direito é a regra em si; a lei é o instrumento através do qual
a norma deixa de ser uma simples aspiração, ou costume, para trans
formar-se em regra social obrigatória, coercitivamente imposta pelo
Estado: através da atividade legiferante, privativa do Estado, a norma
integra a ordem jurídica.

O DIREITO, REGRA SOCIAL OBRIGATóRIA

56. O direito, como regra social obrigatória, expressão das necessi
dades sociais e regulamentação da luta pela vida, constitui a ordem
jurídica, ou seja, segundo define KOHLER, a regulamentação histàri
camente estabelecída, das relações humanas frente aos bens e aos
deveres da vida. (26) Sua forma de manifestação é a lei.

DIREITO OBJETIVO x DIREITO SUBJETIVO

57. Ao direito objetivamente considerado, direito objetivo (a norma,
o preceito; consagrando um preceito obrigatórío genéríco, não se refere
a ninguém), corresponde um outro direito, o subjetivo. Se o primeiro
é a ação, e a cada direito corresponde uma ação que o assegure, e quem
tem ação tem um direito que a ela cOlTesponde, o segundo é o poder
àe ação, a saber, uma faculdade concedida pela ordem jurídica (Dern
burg) ou a parte dos bens da existência que cabe a uma pessoa na
sociedade (Clóvis), ou ainda, um interêsse protegido pela lei (lhering).
Vale dizer; o direito objetivo é a norma, o preceito. Ex.; a compra trans
fere a propriedade da coisa. Direito obrigatório que não está conside
rado senão como consagrando um preceito obrigatório. Não se refere a
ninguém, como ficou afirmado. Desde, porém, que uma pessoa compre
qualquer coisa, êste direito - transferência da propriedade - é sub
jetivo em relação a êle. Direito subjetivo.

A ORDEM EXTRALEGAL

58. Independentes da lei - o direito objetivamente considerado 
e do interêsse protegido pela lei - direito subjetivo -, existem os
direitos supra-estatais e os princípios gerais do Direito.

DIREITOS SUPRA-ESTATAIS

59. Dizem-se supra-estatais os direitos cuja impositividade independe
da ordem juridica nacional, sobrevivendo mesmo quando a estrutura
legal tenta negá-los ou postergar: limitam os podêres do Estado, em
frente ao qual se acham. Direitos fundamentais das gentes, refletem

(26) Apud BEVILAQUA, Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil, pág, 12, nota 8.
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o estádio de desenvolvimento da civilização. bses direitos derivam
principalmente do direito internacional. Nesse caso, entre outros. o
direito de defesa, o direito à educação, ao trabalho etc., vigentes entre
nós independentemente de regra específica.

DmElTO SUPRA-ESTATAL (Característica)

60. Fortemente influenciado pelo positivismo, PONTES DI MnwmA
define os direitos supra-estatais como sendo, de ordinário, direitos tun
damentais absolutos: "Não existem conforme os cria a lei,' eziBtem a
despeito das leis - precedem-nas; não têm o conteúdo que elaB lh.eS
dão, recebem·no MS direitos das gentes. O Estado pode, em todo caso#
considerar absoluto direito que não é supra-estatal, bem que n40 possa
tornar mera garantia, ou excluir, direito 8upra-estatal". (27) Exemplo de
direito supra-estatal é o direito de defesa. Encontra-se amparado pelas
mais diversas legislações, a começar pela Declaração Universal dos
Direitos do Homem (Carta da ONU); está expresso em nossa Consti
tuição Federal (capitulo Direitos e Garantias Individuais); prevêem-no
os Códigos de procedimento. Mas seu exercício prescindirla mesmo
dêsses textos: para gerar efeitos independe de prévio amparo 'legal.
Eis a característica do direito supra-estatal.

PRINClPIOS GERAIS DO DIREITO (Conceito).

61. Princípios gerais do dÍTeito são o conjunto dos preceitos essen·
c1a1s que servem de expressão ao fenômeno jurídico (Clóvis), isto é.
os pressupostos lógicos necessários das diferentes nonnas legJalatlvas.
Juizos estimativos de valor, preexistem à ação legislativa. (Cóssio)) por
êles informada. Constituem fonte do direito, ao lado do costume, da
lei, na analogia, da interpretação das leis (hermenêuticas) e da
doutrina.

PRINC1PIOS GERAIS DO DIREITO (quais são)

62. Os princípios gerais do direito variam em função dos povos, e
de seu estádIo de desenvolvimento. São comuns ao patrimônio jurídico
das nações civilizadas, todavia, os seguintes princípios, aos quais se
subordinam as diversas legislações:

Justiça

1. Justiça, principio basilar. objetivo do direito e anseio da
humanidade. O conceito tem variado no tempo e no espaço.
Entre os gregos (28) - que consagravam a escravidão - foi
alçada ao papel de instrumento do equillbrto e' harmonia da
vida social (é evidente que a justiça só podia ser aspirada pelo
cidadão, o habitante livre da p6lis); para os romanos, que

(27) Comelltdrios à Conatttulç40 /te 1946, lUo, Ed.ltm- Bonwl, 1903, wmo IV, pAgo 2..,.
(28) ARmTóTELES escreve (A Polít4ca. Ed. ,;11..• p. 7); A Justiça 11 a base /ta aocled4l1ll; o fulzo

comtttu( li 0P'!!em Bocl41. Pata bem; o ,ubo I 11 lIplfcaço1o do que é 1wto. I li ..nçao d4
1uat1ça.
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segregavam os estrangeiros, pilhavam as nações vencidas e
escravizavam os prisioneiros de guerra, o conceito de justiça
(influenciado pelo seu jusprivatismo) se restringia à idéia de
que aquilo que nos pertence, nos é devido.

A idéia de justiça é uma idéia-fôrça, de natureza ético
psicológica, que, atravessando a eSfera do direito, o põe em
contato com as reivindicações, os protestos, o desejo de melhor
que agitam a alma humana. Essa idéia-fôrça procede do rela
cionamento coletivo através do qual os homens, partindo fun
damentalmente da posição que aí ocupam, reagem aos pro
blemas que dêles se originam. Aí temos a fonte e o domínio da
idéia de justiça, que é produto da convivência social. Isolado
em sua ilha, que idéia de justiça Robinson poderia ter? (29)

Eqüidade

2. Eqüidade -- é o mediador entre o direito escrito e o costu
meiro: assenta, fundamentalmente, na idéia de justo. Enca
rando-se a justiça como a medida, exata ou adequada, de apli
cação nos litígios de decisões que não foram previstas no direito
positivo, (30) confundem-se os dois conceitos (justiça e eqüi
dade): A eqüidade completa a justiça, adaptando a lei aos
aspectos imprevistos e concretos que as situações apresentam
e não se enquadram dentro da justiça-tipo, prevista na mes
ma lei. A eqüidade obra no espírito da lei jazendo o que se
supõe que faria a lei se contemplado houvesse a situação
em causa: (31) É a justiça individualizada.

Liberdade

3. Liberdade - é o direito de fazer ou deixar de fazer alguma
coisa, ou de escolher uma entre várias soluções favoráveis. No
plano jurídico, em tese, a liberdade do indivíduo cessa quando
seu exercício interfere com os interêsses de outro indivíduo,
ou da coletividade. O campo de ação do indivíduo, dia-a-dia,
e a liberdade individual, sofrem crescente processo de absorção,
condicionada que está a liberdade aos interêsses da ordem
social. Segundo JOAQUIM PIMENTA, (S:!) que considera a liber
dade dentro das contingências da vida real, devemo-la encarar
como a faculdade de agir sem outras restrições além das que a

(29) LIMA, Hermes. Introduçáo à Ciência do Direito. Rio, Livraria Freitas Bastos, 1958, 9."
edição, p. 181.

(30) PIMENTA, Joaquim. Enciclopédia de Cultura. Rio, Livraria Freitas Bastos, 1955, 1." edi
çlío, p. 122.

(31) LIM:A, Hermes. Ob. cit., p. 185.
(32) Ob, clt., p. 211.
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natureza ou a sociedade impõem. (33) !.sse principio está assen
te em nossa Constituição (Dos Direitos e Garantias Indivi
duais), nos seguintes têrmos: Ninguém será obrigado a fazer ou
a deixar de fazer determinada coisa senão em virtude de lei. JIl
a liberdade legal. Símbolo da liberdade moderna éa liberàade
de consciência. Significa que a opção poUtico-ideológica é ga
rantida, sendo o homem livre de associar-se com as lim1ta.çõe&
da lei ao partido ou à corrente de idéias que lhe indique a
consciência, ou sua visão do mundo.

Responsabüidade

4. Responsabilidade - deriva do conceito e da existência de
liberdade e se traduz na responsabilidade do individuo, agente
capaz, diante de seus atos; o individuo responde frente à s0cie
dade por seus atos. Na teoria da responsabiUdade repousa tOda
a impositividade do direito. Não existindo responsabilidade, nio
poderia existir direito. Sua existência é uma a priorl do orde
namento legal.

Igualdade

5. Igualdade - A expressão surge polltIcamente como a di
visa dos republicanos franceses. Mais tarde consagrada pela
trilogia da Revolução - Liberté-Egalité-Fraternité - se con
substanciaria, de último, no principio da igualdade de todos
perante a lei, expresso de forma enfática no preâmbulo de tô
das as Constituições democráticas modernas.

O princípio da igualdade de todos perante a lei e<tuip&ra,
em um mesmo nível, homens e mulheres, sem c;listlnção de sexo,
crença religiosa ou ideológica. A igualdade dos sexos significa
que a sociedade não pode reservar ao homem determinados
direitos, ou impor à mulher restrições a direitos que facUlta
ao homem. Há ainda a igualdade em recorrer ao poder público,
através do direito de 'ação e de petição (todos podem 19ual~

mente movimentar o aparelho estatal na proteção de seus di
reitos); igualdade de acesso às funções públicas, civis e ml1ltares
pela generalização de concursos como processo de recrutamen-

(33) PIMENTA, idem, explica seu conceito: Por nawreze. tllnto .e comprUflde o melo~
lImbieflte. li cuja tn!lul!lICÚJ imeàwta nenhum lIer humano po4e e_PlSr, ClomO li~
comrtndçdo ltajcll e mental do indiViduo. o que nl!le há de MrMit4rfo. de contI'ntto:
te1I.cUftCUu, tftCUnGÇÓell, mottvos de agir, iflt~ e e:zternos. que determinam tlI1 ou /lUG.l
du-àrtll .lI que pod.emOIl /Ül.r o nome de liberdade. mil-' de ume Uber&l4e c01l4tcfot144G como
11 JIT'ÓPM4 _fade. de aMe e~ emerge ou lleta Qual ela .11 lI/irmll.
Por outTo lado, o indivúluo, nos seUS at03. nll lJ1UI c01l4uta, ~ um moeUlo cultural dlI
ftlCi«ICIdll em que vive. ou o que I!le sente, (1 Que I!le Pt:1I&4 e mertorUlll em lICdo obll4ec1t
li umll Unha ou se contém dentro de um Umite - tradtç40, co.ttume, lei. outnl.t tanta
norma.s ele lIglr, que éle nllo traçou, ou crwu, e que n40 pode ou n40 lUtlll tdtTaPNfar
ou in/rlngtr. ~ fleue sentido que bem se compreel'lde li Itberddde como umll lormfl, dI!
ducipUna 1IOCÍ41. ou de SUbOTd#uzc40 e tntell'rac40 do individuo 4ii colldW6ell lU e:n.t~ta
d4 aoeiedade. FOl'II dellllll disclplt-na, 11 Uberdode ciei:N de 11m' 1!m .to morel OU um. cUnUo.
pllf'll ser um ato imoral ou um delito.
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to; igualdade de acesso à vida política, através do sistema
representativo, garantido a todos o direito de votar e ser votado.
Igualdade racial, pela qual a segregação é proibida: ninguém
pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em
virtude de sua côr, estado social, raça etc. Entre nós, por
exemplo, não se permite o letreiro (comum nos países segre
gacionistas): Só para brancos.

Ocorre, porém, que a natureza e as condições sociais não
fizeram iguais os homens: uns são mais dotados, outros me
nos: uns necessitam de muito, outros pouco podem oferecer.
Se a igualdade não tivesse olhos para ver as diferenças, esta
ria, ao contrário, favorecendo as desigualdades, materializando
a sátira de Anatole France: A lei, com seu igualitarismo ma
jestoso, proíbe aos ricos e aos pobres, igualmente, furtar pão
e dormir ao relento.

Por isso, a justiça não pode ser cega. (34)

A igualdade, para efetivar-se, deve afiançar a todos um
mínimo de vida digna e a proteção de seus interêsses indivi
duais. Será ajuizada em função do papel do indivíduo na so
ciedade, suas deficiências de um lado, sua contribuição de ou
tra parte.

Apresenta-se sob forma diversa nos países ocidentais e so
cialistas. Entre nós tem um conteúdo formal e jurídico, expri
mindo-se na igualdade de direitos: "Todos são iguais perante
a Lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso
e convicções políticas. (35)" O conceito socialista encara-a a
partir do postulado: De cada um segundo suas possibilidades,
a cada um segundo seu trabalho. (iN)

Resistência à Opressão

6. Resistência à opressão - :a:sse princípio deriva de um ou
tro, cuja existência pressupõe a legitimidade do poder. No
mesmo sentido, tôda ilegalidade é opressiva. A opressão é em
si ilegal, daí justificar a resistência. O pressuposto do Govêrno
legal é a legitimidade de sua origem e a legalidade de seus
atos, através do respeito à ordem jurídica estabelecida. A ile
gitimidade implica, ipso facto, na sua ilegalidade. Da mesma
fonua, ninguém é - no plano civil - obrigado a cumprir or
dem manifestamente ilegal. Daí o direito de resistência à ile-

(34)

(35)
(36)

A lndlviduaçll.o da pena. por exemplo, é uma tentlOtlva de freio ao exagéro do tormalJs!no
da igualdade de todos perante a lei, O próprio princIpio do conhecimento obr'1gat6rio dI'
lei já. não é tão rígido, como mostrará uma leitura mesmo rápida da Parte Geral do
Código Penal.
Art. 153. § 1.", da Constituição Federal,
Art. 12, in fine, da Constituição da URSS de 5 de dezembro de 1936. apud DUVERGER,
Maurlce. Constitutions et Documents Pohtiques. Paris, Presses Unlvers~taires de France.
H166, p. 483.
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galidade: OS cidadãos não são obrigados à subordinação a uma
estrutura Uegal; ao contrárloJ podem a ela opor-se. JustaJ e
legalJ a resistência. Essa não se consubstancia na violênciaJ

embora dela não esteja livre, pois o exemplo clásslco de resis
tência moderna foi a passiva resistência do MAHATMA GANDBI
à frente de seus hindUs e discípulos à opressão inglêsa. (81)
1:sse, aliãs, o fundamento juridico das revoluções. PONTES DE
MIRANDA (88) refere-se ao direito à resistência, genérico, clas
sificando-o como supra-estatal: ... O direito de resisténcía é
exemplo disso (de direito supra-estatal). A Comtituição não
fala dêle, mas êle existe. Não podeT ser organizado não sign.i.
fica não ser. Tal direito existe na ordem supra-estatal.

Laicidade do Estado

7. Laicidade do Estado - Consiste na sua neutralidade em
matéria religiosa. Essa neutralidade é dupla: se o Estado não
intervém nos negócios religiosos, nenhuma seita se faz oficial.
Não há reconhecimento de cultos, sendo tolerados indistinta
mente. O Estado não faz profissão de fé religiosa. Ao lado da
laicidade do Estado há a liberdade religiosaJ pela. qual o culto
é livre; ninguém pode ser punido ou ter seus direitos afetados
por adotar essa ou aquela religião.

OS PRINCíPIOS, FONTE SUPLETIVA DO DIREITO POSITIVO

63. Cabe aos princípios indicarJ como fontes supletivas do direito
positivo, as regras mais gerais que constituem o fundamento da ciência
jurídica; não somente os princípios que dominam o direito naclonalJ

como o conjunto dos preceItos essenciais universalmente aceitos pela
ciência que servem de expressão ao fenômeno jurídico (Clóvis). Na. ela
boração da lei, na construção doutrinária, ou na sua aplicação, o legis
ladorJ o jurista e o Juiz se norteiam pelos princípios gerais. Na falta
de rigorosa causalidade entre a tipic1dade e a lei, o Juiz adapta a leiJ

louvando-se nos principias gerais.

OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS

64. Direitos estatais, vez que integram o âmbito dos direitos objeti
vos, os direitos e garantias individuais são, todavia, direitos que se im
põem aos Estados por fôrça da pressão do desenvolvimento do conjunto
da sociedade cIvilizada.

AS DECLARAÇOES DE DIREITOS

65. As Declarações de Direitos, enunciadoras das garantias e direitos
individuais, integram o corpo das Constituições, vigendo, assim, como

(3'1) Cf. CALLlARD. Claud.e-Albert. PTécts ele Drott Publlc. Parlll. Llbrarle Dalloz. 19», 2.1i tl·
ragem, p. 130 e lIegB.

(38) Ob. clt., p. 244.
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norma constitucional e, portanto, direito positivo. Sôbre os demais di
reitos, porém, têm primazia; auto-reguláveis, independem da lei ordi
nária para ter vida positiva. As declarações são apenas exemplificati
vas: ao seu rol não estão limitados os direitos e garantias individuais.
Por essa razão, a exaustiva e nem sempre completa enumeração dos
direitos tem-se afigurado a inúmeros autores (311) desnecessária e in
conveniente em virtude dos prejuízos causados pela inevitável supressão
dêsse direito ou daquela garantia.

A ORIGEM DOS DIREITOS E GARANTIAS MODERNOS

66. Os direitos e garantias modernos derivam da Declaração de Vir
gínia, declaração de Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de
1776, e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de
agôsto de 1789 (Revolução Francesa). t:sses direitos e garantias, mais
recentemente (1946), foram consagrados através de Resolução aprovada
pela 11 Seção Ordinária da Assembléia-Geral das Nações Unidas e rati
ficados entre nós pelo Congresso Brasileiro. Eis parte do seu texto:

"Artigo I - Todos os homens nascem livres e iguais em
dignidade e direitos. S{W dotados de razão e consciência e de
vem agir em relação uns aos outros com espírito de fraterni
dade.

Artigo II - Todo homem tem capacidade para gozar os
direitos e as liberdades estabelecidas nesta Declaração, sem dis
tinção de qualquer espécie, seja de raça, côr, sexo, língua, reli
gião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional
ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição.

Artigo III - Todo homem tem direito à vida, à liberdade
e à segurança pessoal.

Artigo V - Ninguém será submetido a tortura, nem a tra
tamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.

Artigo VIII - Todo homem tem direito a receber dos tri
bunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que
violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos
pela Constituição ou pela lei.

Artigo IX - Ninguém será arbitràriamente prêso, detido
ou exilado,

(39) R~ a ConstituiÇão: A especificação dos direitos e garantias expressos nesta Constituição
não eului outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos principios que ela adota.
Comentando o disposItivo, observava Alcides Rosa (ManUlll de Direito Constitucional, Rlo,
EdltÔra Aurora, 1951, p. 153) a propósIto do texto de 1948: Para muitos autores, afigu
gura-se desnecessária e até pre1udicial à pr6pr1a técnwa constitucional essa exaustiva
enumeração de direitos.
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Artigo X - Todo homem tem direito, em plena igualdade,
a uma 1usta e pública audiência por parte de um Tribunal
independente e imparcial, para decidir de seus direitos e de·
veres ou do fundamento de qualquer acusação criminal con·
tra éle.

Artigo XI - Todo homem acusado de um ato delituoso
tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabili
dade tenha sido provada. de acdrdo com a lei, em julgamento
público, no qual lhe tenham sido asseguradas t6das as garan
tias necessárias à sua defesa.

Ninguém poderá ser culpado por quaLquer ação ou. omissão
que, no momento, não constitua delito perante o direito na·
cional ou internacional.

Também não será imposta pena mais forte do que aquela
que, no momento da prática, era aplicável ao ato delitu08o.

Artigo XX - Todo homem tem o direito à liberdade de
reunião e a88ociação pacíficas.

Artigo XXI - Todo homem tem o direito de tomar parte
no govêrno de seu pais diretamente ou por intermédio de re
presentantes livremente escolhidos.

O DIREITO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO (nossa posição)

67. Já bem antes, desde a Constituição Imperial de 1824 (v. art. 17,
incisos de 1 a .34), êsses direitos e garantias vêm merecendo tratamento
privilegiado pelo direito constitucional brasileiro. A atual dedica-lhes
todo um Capítulo, enunciando os seguintes direitos e garantias:

1. igualdade de todos perante a lei;
2. a liberdade como princípio, limitada em lei;
3. a proteção do direito adquirido, do ato perfeito e da coisa

julgada;
4. a proteção jurisdicional dos direitos individuais;
5. a liberdade de consciência, nela compreendida tanto a re

ligiosa quanto a política;
6. livre manifestação de pensamento, de convicção politica

ou ideológica, sem prévia censura;
7. a inviolabilidade da correspondência e o sigilo das comuni

cações telegráficas e telefônicas;
8. a inviolabilidade do domicilio;
9. a proibiçáo de prisão que não seja em flagrante delito ou

por ordem escrita da autoridade competente;
10. a individualização da pena;
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11. O respeito moral e físico ao detento ou presidiário; proibição
de torturas e outras formas de obtenção de depoimentos;

12. direito de defesa, inexistência de fôro privilegiado e tribu-
nal de exceção; instrução criminal contraditória;

13. inexistência de prisão civil por dívida, multa ou custas;
14. a instituição e soberania do júri;
15. veto à extradição do estrangeiro por crime político ou de

opinião, e em nenhuma hipótese, a de brasileiro;
16. concessão de habeas corpus a quem sofrer ou fôr ameaça

do de violência ou coação em sua liberdade de locomoção;
de mandado de segurança para proteger direito individual
não amparado pelo habeas corpus;

17. o direito de propriedade, subordinado ao interêsse social;
18. a liberdade de trabalho; a propriedade das marcas de in

dústria e comércio; o direito autoral;
19. liberdade de reunião, sem armas; liberdade ampla de asso

ciação;
20. o direito de representação e petição aos podêres públicos

em defesa de direitos ou contra abusos de autoridades;
21. direito à ação que vise a anular atos lesivos ao patrimônio

de entidades públicas;
22. assistência judiciária aos necessitados.

AS FONTES DO DIREITO

68. As fontes do direito podem ser imediatas ou subsidiárias. Fonte
imediata é a lei; na impossibilidade de dar expressão jurídica a tôdas as
necessidades sociais (cf. Clóvis), são mantidas as fontes subsidiárias,
com a finalidade de preencher-lhe os claros inevitáveis: o costume, a
analogia, a hermenêutica, a jurisprudência e a doutrina. (40)

A LEI

69. A lei é uma manifestação estatal, mas não necessàriamente a
expressão da vontade geraL Seu escopo é a imposição, pelo poder públi
co encarregado dessa função, de uma regra; a vontade estatal enun
ciada através de um texto. (~l) A lei, portanto, é tôda regra jurídica
formulada por escrito, qualquer que seja o título dado ao ato legislati
vo: (42) a Constituição, os Códigos, os tratados internacionais, certos
regulamentos, os decretos etc.

(40) BEVILÁQUA, Clóvis (Teoria. Geral do Direito Civil. Ed. cit., p. 40) refere-se ao Direito
Romano e aos das nações modernas COmo fontes subsidiárias do direito, hoJ e estancadas.

(41) Cf. PASQUIER. Claude Du. Int"roduction à 14 Théorie Générale cf à la Philosophie áu
DToit. Neuchatel, 8ulsse, Delachaux & Nlstlé, S.A., 1967, 4éme ed .• p. 55.

(42) Cf. LOPES, l!:dgard Penlche. Introducción a! Dereclto. México, l!:ditorlal Porrua, S.A., 1967, p. 37,
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A LEI, SEUS ELEMENTOS

70, A lei distingue-se dos demais atos jurídicos por ser uma. ordem
geral emanada de autoridade competente e imposta coativamente à
obediêncIa de todos (43). A ausência de qualquer dêsses elementos 
generalidade, abstração, obrigatoriedade - torna-a ineficaz.

AS LEIS, DE ONDE EMANAM.

71. Em regra, as leis são emanadas do Poder Legislativo - cuja
função específica é legislar --.: e sancionadas pelo Poder Executivo (nor
mas gerais, disposições de natureza orgânica, direito nOvo). O Exe
cutivo e o Judiciário, todavia, também, legislam. O primeiro expede
decretos, instruções e regulamentos; o segundo legisla no âmbito de sua
administração e quando edita seu Regimento Interno que regula o pro
cesso nas instâncias superiores.

O PODER LEGIFERANTE DO EXECUTIVO

72. Em casos excepcionais, o Executivo também edita decretos com
fôrça de lei - decretos não regulativos, mas nonnas gerais - e atos
com vigência constitucional. Essa atribuição transfere-se ao Executivo
pela Delegação de Podêres do Legislativo, ou em virtude de regime de
exceção juridica, que, em geral, decorre imediatamente das revoluções.

LEIS, CONSTITUCIONAIS OU ORDINARIAS

73. Por seu conteúdo, as leis podem ser constitucionais ou ordinárias.
Nos Estados de Direito escrito - Brasil- a Constituição é a lei funda
mental da organização política, ocupando o tôpo da pirâm1de hierár
quica. A legislação ordinária são as normas subordinadas à Conatttul
ção, tôdas no mesmo nivel hierárquico, sejam as leis prõpriamente
ditas, decretos legislativos e decretos-leis ou leis delegadas. (H)

LEIS FEDERAIS E ESTADUAIS

74. Nos regimes federativos as leis podem ser, ainda, federais (oriun
das do Legislativo, do Executivo, do STF), e estaduais (governos es
taduais, assembléias estaduais, justiça estadual). ~ evidente que a pri
mazia cabe às leis federais.

A HIERARQUIA DAS LEIS

75. A supremacia da Constituição impõe o contrôle da constitucio
nalidade das leis, executado no Brasil pelo Judiciário. O Estado de
Direito tem sua característica bãslca no império da lei: o legaUsmo

(43) Of. BBVILAQUA, Olõvil!. Ob. clt., p. 13-~4.

(....) No BraIlU M, boJe, lels de tipo etIpeclal cbalnada& complementaru. J:uaa nlo Ie poct_
~ ordln/u-lu, em v1IIk de lua tl8peclallZaÇlo leg1111&t.i'f&.
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traduz-se no amoldamento da lei ordinária à Constituição. O contrôle
dessa legalidade é exercido pelo Judiciário. (45)

A VIGt:NCIA DAS LEIS

76. A vigência das leis, no Brasil, está subordinada à sua publica
ção. Daí, normalmente, rezar o último artigo:, .. Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
A própria lei, todavia, pode determinar tanto a data do início de sua
vigência, como o seu limite. (46)

A LEI NO TEMPO

77. A eficácia da lei fica subordinada a estipulações de tempo e
espaço. No tempo, a lei nova não retroage; isso significa que só pode
gerar direitos a partir do início de sua vigência. Mesmo aí, as conse~

qüências da lei anterior não são atraídas para o império da lei nova;
são respeitados pela lei nova os direitos adquiridos, os atos jurídicos
perfeitos e acabados e a coisa julgada.

A LEI NO ESPAÇO

78. No espaço, as leis estão subordinadas ao território do Estado, de
cuja soberania constituem manifestação. Essa a regra. Ocorrem,
porém, casos em que as leis adquirem função internacional: as relações
de indivíduos pertencentes a diversas nações, Trata-se da extraterri
torialidade da lei. (4')

A REVOGAÇãO

79. Cessa a eficácia da lei pela revogação; tácita quando disposições
da lei nova colidem com as da lei anterior ou expressa quando a lei nova
declara taxativamente que a lei tal - sempre a anterior - deixa de
existir. A revogação, seja tácita ou expressa, pode ser geral (também

(45) Existe, no direito constitucional brasileiro, o mecanismo do contrôle judiciário da incons
titucionalidade das leis. Deixando de lado a tradição européia, tanto inglésa quanto fran
cesa, que vé nas Assembléias Legislativas o melhor instrumento para ajustar a lei aos
imperativos da razão, da necessidade social e da. opinião públwa, recorremos, desde o pri
meiro estatuto republwano, á fórmula d<J contn'lle judwiário em que se tem visto a prin
cipal contribuição americana para o direito moderno, "the most unique contribution to
the science of government which has been made by American political genius" (SAN
THIAGO DANTAS, apud AMARAL VIEIRA, R. A. Ato Político. In Repertório Enciclopé
dico do Direito Brasileiro, vol. 38J •

(46) Quando não houver menção expressa a outro prazo, a lei começa a vigorar em todo o
Pais quarenta e cinco dias depois de ofLcialmente publicada. (Art. 1.0 da Lei de Intro
dução ao Código Civil.)

(47) Segundo Clóvis Bevlláqua (Teoria Geral do Direito Civil. Ed. cit., p. 25-6), a eficácia da
lei no espaço obedecerá aos seguintes princlpios essenciais: a) a lei tera. eficácia extra
territorial, sempre que tiver por Um principal a proteção dos indivíduos. E o que se chama
lei pessoal; b) a lei tera. eflcácla, exclusivamente, dentro do território do Estado, que a
decretou. se fôr criada no intuito particular de garantir a organização social. É a lei ter
ritorial; c) são leis pessoais as que se reterem ao Estado e à capacidade das pessoas, />s
relações de familia e á transmissão dos bens mortis causa; d) são leis territoriais 88 que
se referem à organizaçll.o da propriedade, as politicas, as penais, as processuais; e) a apl1
caçA0 extraterritorial das leis é impedida, quando importa ofensa A ordem pública ou aos
bons costumes do Estado; 1) os direitos legitimamente adquiridos em um pais devem ser
respeitados nos outros; g) autonomia da vontade deve ter, nas relações internacionais, o
valor que lhe é assegurado no dominlo nacional; fi) a forma dos atos Juridicos é deter
minada pela lei do lugar onde êles se realizam, se a lei pessoal do agente se não se opõe,
e se o agente, podendo fazê-lo, nã.o preferir outra.
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chamada ab-rogação) , quando todo o texto é revogado, ou parcial (tam
bém chamada derrogação), quando se revogam apenas algumas dis
posições da lei. Há leis que têm cessada a eficácia independentemente
da superveniência de nôvo texto; são as leis anuais, orçamentárias, ou
as promulgadas com o fim de atender a determinada circunstância,
certa conjuntura, estado transitório. Cessada a anormalidade que lhe
deu causa, com ela desaparece a eficácia da lei. Em resumo: não se
destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
revogue total ou parcialmente. A lei posterior revoga a anterior, quan
do expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou
quando regule por inteiro a matéria de que tratava a lei anterior. A
lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já
existentes não revoga nem modifica a lei anterior. (48)

o COSTUME

80. O costume, primeira fonte subsidiária do direito, é o uso con
sagrado pela comunidade que o adota, emprestando-lhe a fôrça de
regra obrigatória; é o direito criado pelo hãbito; a observância, por
tanto, de uma norma jurídica não fundada em direito positivo. s: a
mais antiga manifestação de norma jurídica. A lei só surgiria num
estado de civilização relativamente avançado.

A FORMAÇÃO DO COSTUME

81. Ao contrário da lei, a formação do costume é lenta, progressiva,
sutil: quem pode dizer quando teve início o processo de formação do
costume? Impossível igualmente assegurar o momento em que a socie
dade passa a observar determinado hábito. O costume para ser apli
cado com efeito jurídico precisa de ter um certo tempo de observância
(assim, no velho direito brasileiro, era necessário que fôsse, pelo menos,
secular). Sobretudo em direito comercial é que os usos e costumes têm
muita utilidade. Veja-se a propósito nosso Direito Comercial. (49)

A ANALOGIA

82. Nem sempre o Juiz pode aplicar a lei ao caso concreto: há leis
falhas, lacunosas, envelhecidas, ou fatos novos, imprevistos pelo orde
namento legal. (50) A função da analogia, outra fonte do direito, é,
assim, ampliar a compreensão do direito; resume-se em, com base no
conjunto do ordenamento legal, adaptar a lei ao fato nôvo, comple-

(48) A lei em vigor terá efeito Imediato e geral. NII.o atingirá, entretanto, salvo dl8pOslçll.o
expressa em contrário, as sltuaçOes jur(dlcas definitivamente constituídas e a execuçll.o
do ato jurldlco perfeito (Lei de IntrOdução ao Código Civil, art. 6.<». Reza a Constitui
ção: A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa juigada.

(49) A tOrça e existência do costume é, por exemplo, expressamente reconhecida pelo direito
comercial brasileiro. Veja, entre outros, os artigos 130, 131, n.· IV. 234, 673, n." III etc.,
da Código Comercial.

(50) Art. 4." da Lei de IntroduçAo ao Código Civil: Quando li lei fOr omissa, o JUiz decidira
o caBO de aCOrdo com a analogie., 08 costumes e os principias gerais do direito.
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tando-a, agindo como se supõe que, no caso, agiria o legislador. É

aplicar a caso nôvo a solução adotada em caso semelhante.

A HERMENl!:UTICA

83. Formulados por pessoas habilitadas sociologicamente, mas mui
tas vêzes desprovidas de conhecimentos técnico-jurídicos, os textos legais
prestam-se a discussões sôbre o real sentido do seu enunciado. O tra
balho de interpretação, hermenêutica, é igualmente criador. Na apli
cação da lei (art. 59 da Lei de Introdução ao Código Civil) o Juiz aten
derá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.
Se interpretar a lei é revelar o pensamento que anima as suas palavras,
e1 ) cumpre ao intérprete procurar, dentre tôdas as soluções propostas
pelo texto, aquela que mais se amolda aos interêsses da sociedade. De
acôrdo com o analista a interpretação pode ser: a) autêntica, se o ana
lista é o próprio legislador; b) doutrinal, se obra de juízes ou juristas.
De acôrdo com o método empregado, a interpretação pode ainda ser:
a) gramatical, se o intérprete fica adstrito ao vernáculo; b) lógica,
quando a análise do texto procede em função do caso concreto, ambos
(texto e caso concreto) insertos no entrecho social e analisados à luz
da lógica jurídica; e c) sistemática, quando o direito é encarado como
um sistema de normas e regras harmônicas destinado a manter em
equilíbrio as fôrças sociais; tôdas as regras devem ser, portanto, sin
tônicas. Acrescente-se que, na prática, as várias modalidades de inter
pretação se mesclam para obtenção de melhor resultado. A interpre
tação é uma síntese de vários processos afins, como bem acentua Alípio
Silveira. ([j~)

A JURISPRUDENCIA
84. A jurisprudência é o direito formado pelas decisões dos julgados.
Se o Juiz não cria, mas apenas aplica o direito, não lhe falta compe
tência para, nessa aplicação, interpretar o texto e amoldar a norma ao
caso concreto. É o conjunto de decisões acêrca de um mesmo assunto,
ou a coleção de decisões de um Tribunal. (":J) Jurisprudência firmada
diz-se das sucessivas decisões iguais em casos idênticos. A importância
da jurisprudência varia em função das características dos diversos sis
temas jurídicos. No direito anglo-saxão, cujas fontes são o statute law
(direito legislado) e a common law (direito costumeiro), a jurispru
dência (o precedente) tem fôrça obrigatória. Na mentalidade judiciária
inglêsa, o precedente indica um costume incorporado ao direito comum,
tal como existia ao tempo em que êsse precedente foi estabelecido. (5~)

Já no direito brasileiro, o caso julgado tem valor mais restrito, ditando
não regras gerais, mas normas individuais para cada caso. Sua impor
tância, todavia, vem crescendo nos últimos anos, em prejuízo mesmo
da criação doutrinária mas, sem dúvida alguma, facilitando a tarefa de

(51) Cf. BEVILAQUA. Teoria Gera! do Direito Civil. Ed. clt., p. 48.
(52) SILVEIRA, Alípl0. Hermellêutlca no Direito Brasileiro. VaI. I, ed. Rev. dos Trib., p. 3.
(53) Cf. De PLACIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico. Rio, Forense, 1963, p. 902.
(54) LIMA, Hennes. Introdução à Ciência do Direito. Rio, Freitas Bastos. 1958, p. 171.
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advogados e juízes, simplificando o julgamento das questões mais fre
qüentes e contribuindo para a uniformização das sentenças. Nos tri
bunais, o uso da jurisprudência teve, ainda, acrescido o seu prestigio
com a edição, pelo STF, das Súmulas de Jurisprudência Predominante
(publicadas oficialmente como anexo ao regimento interno do STF). A
importância dessa jurisprudência predominante é de tal ordem que
quando o pedido do recorrente contrariar a jurisprudência compreen
dida na Súmula: I - Será negado provimento ao agravo para subida
do recurso extraordinário; II - Não se conhecerá do recurso extraor
dinário; III - Não se conhecerá dos embargos de divergência e serão
rejeitados os embargos infringentes, podendo o relator deixar de ad
mitir uns e outros; IV - O relator poderá mandar arquivar o recurso
extraordinário, ou a agravo de instrumento, indicando o correspondente
número da Súmula. (151))

A DOUTRINA

85. A doutrina é formada pelo conjunto das obras dos juristas: suas
concepções, teorias, interpretações etc. A doutrina não tem valor legal,
ainda que deva influenciar o legislador na formulação da lei e o julga
dor na sua aplicação. Exemplo clássico do trabalho doutrinário, de sua
fôrça criadora de direito se bem que excedendo o sentido do texto legal,
temos no esfôrço de Rui Barbosa ao conseguir, com a inestimável cola
boração de Pedro Lessa, a extensão dos benefícios do habeas corpus a
casos em que hoje deveria ser intentado mandado de segurança e quan
do êsse Instituto não havia ainda sido incorporado ao direito brasileiro.

AS DICOTOMIAS

86. É uma constante - por motivos didáticos - a divisão do Direito
em compartimentos que nem sempre se comunicam. O conhecido dua
lismo direito objetivo x direito positivo é antecedido pela dicotomia pri
mária direito positivo x direito natural, em que o último seria um con
junto de valôres filosóficos - universais e intemporais (absolutos) 
inerentes à natureza humana, e o direito positivo o conjunto de regras
disciplinadoras da conduta humana e impostas coativamente pelo
Estado. Portanto, regras jurídicas de efetiva vigência em uma deter
minada época da sociedade.

DIREITO OBJETIVO X DIREITO POSITIVO

87. O dualismo direito objetivo x direito positivo é, apenas, a con
sideração da mesma coisa em duas situações diversas. Objetivo é a
norma abstrata: "Pode casar a mulher com 16 anos". "Pode casar a
mulher com 15 anos". Duas regras objetivas. Por hipótese, a primeira

(55) Cf. art. 15 do Regitnento Interno do Supremo Tribunal Federal.
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ainda vige, a segunda foi revogada, na mesma legislação. Diremos que
a primeira é direito objetivo positivo, isto é, direito objetivo aplicável ou,
ainda, direito objetivo que se pode tornar subjetivo, Diremos que a se
gunda é direito objetivo revogado, isto é, não se pode tornar subjetivo,
aderido ao patrimônio jurídico de alguém.

DIREITO PRIVADO X DIREITO PÚBLICO

88, O dualismo apresenta-se, ainda, sob diversos ângulos: da tradi
ção romana er,) herdamos a divisão entre direito privado e público,
divisão artificial (57) embora possa ensejar vantagens metodológicas,
sob o ponto de vista da gênese ou finalidade da norma, pois, emanada
do Estado, entidade de direito público, a lei regula os direitos individuais
(ou privados) tendo em vista o interêsse estatal. ('8) O Estado é a
expressão política da sociedade.

89. Temos ainda a dicotomia direito substantivo x direito adjetivo
que apresenta a realidade jurídica através de um dualismo cujo ponto
de referência é a ação, Sendo as regras jurídicas criadas e aplicadas de
modo permanente pelos mesmos indivíduos submetidos ao seu império,
não basta que as regras gerais, direito substantivo, leis e costumes, esta
beleçam, por exemplo, o dever de não matar. Ê preciso que se admita
a infração e se estabeleça pena para quem mate. e!l) O essencial do
direito é que, na hipótese do homicídio, outro indivíduo, (r,O) atuando
como funcionário ou órgão do Estado, comprove a efetiva ocorrência
da infração e aplique, em conseqüência, a sanção a ela correspondente.
Para tal, cumpre a êsse órgão desenvolver certa atividade e certo pro
cedimento, realizar por fim o processo. Em resumo, podemos dizer:
chama-se direito adjetivo o conjunto das disposições processuais regu
ladoras da ação junto do Poder competente na defesa de interêsses juri
dicamente protegidos. Essas disposições tanto podem estar nos Códigos

l56) ULPIANO (Digesto, 1.1.52. Inst. et lme) esta beJece a divisão nesses térmos: Publícum ius
est, quod ad statum ret Toman4e spectat, pri~'átum quod aà sinqulorum utilítatem pertinet,
sunt enim Quaedam publicae utilia, quaClam pTivatim_ Lembre-se, todavia. que a divisão
clássica (ios romanos era tripartite, 11 saber: a) direito civil (ius civile) próprio dos cida
dã.os romanos, compreendendo tanto o direito civil quanto o públlco; b) o direito das gen
tes (ius gentium) comw::n aos romanos em suas relações com outros povos; c) direito
naturaJ (ius naturale) conservando fi mesma natureza dos anteriores, mas independendo
das divisões entre povos.

(57) Cf. COGLIALO, Petro. Filosofia dei Diritto Privado, 1891. LACAMBRA. Luís Legaz. Intro
ducción a la Ciencia de! Derecho, 1943, p. 311, & AFTALIÓN et allii- IntrOàucción a!
Derecho. Buenos Aires, Libreria A1 Ateneo, 1956, vol. 2, p. 12 e segs.. entre muitos.

(58; MATOS PEIXOTO (apud LIMA. Hermes. Ob_ clt.. p. 93) ressalta o interêsse dó Estado cOmO
o <:livisor de águas entre dlrelto prjvado e pú.bllco. Segundo o romanista, o critério da
dJstJnçíio assenta no interêsse: de um lado, o interêsse do Estado - direito público; de
outro, o lnterêsse dos indivíduos - direito privado.

(59) Cf- AFTALIÚN. üb. cit., vol. 2, p. 231 e 5egs.
(60) ASI;lnala AftalLón (ob. cit., p. 239, nota 3) que nessa intervenção de outro individuo <;leve

se ver uma forma do cunho de bilateralidade ou qlteralidade, essencial ao direito. Não
b4iltaTía, com efeito, que o próprio indivídUO, con.'enciào àe seu comportamento delin
qüente, infligisse a si mesmouTtt mal com caráter de sanção. Não é, por exemplo, saTU;áo
jurídica o "harakirl" que p1'aticam os nobres japonêses nos casos <te desonra _ Para que
exi.sta sanção juridica t! necessúria a interferência de conduta com outro individuo que
atua como funcionària do Estado.



198 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

de procedimento como em normas processuais consagradas pelo Direito
Constitucional, pelo Direito do Trabalho, pelo Direito Comercial etc.
Da mesma forma, direito substantivo é o conjunto de normas em seu
caráter estático, ou seja, tôdas as leis não processuais.

DIREITO SUBJETIVO X DIREITO OBJETIVO

90. Assim, por uma questão de método, relembre-se, o direito pode
apresentar·se dividido, de maneira ampla, em

1. subjetivo - a faculdade de que dispõe o sujeito ativo para
exigir o cumprimento da regra jurídica (61) vale dizer, o poder
de ação assegurado pela ordem jurídica (facultas agendi);
(62) e

2. objetivo - o interêsse pmtegido pela lei, isto é, a regra
social obrigatória (norma agendi).

DIREITO SUBJETIVO, SUA DIVISÃO

91 . O direito subjetivo subdivide-se em:

1 .1. direitos políticos - consistem na faculdade de intervir na
vida pública como órgão do Estado (Jellinek); (63)

1. 2. direitos civis - o conjunto de faculdades que asseguram
ao indivíduo a defesa de seu patrimônio, relações de parentesco,
as sucessões, estado civil etc.

DIREITOS CIVIS SUBJETIVOS, SUA DIVISÃO

92. Os direitos civis subjetivos se subdividem em:

1. 3 .1. pessoais - os intimamente ligados à pessoa de seu
titular se extinguindo com sua morte; e

1. 3.2. patrimoniais - quando dizem respeito a patrimônio
econômico do sujeito. Os direitos civis subjetivos patrimoniais
podem ser:

1. 3.2.1. reais - o poder juridico que uma pessoa exerce sôbre
uma coisa; e

1.3 .2 .2. de crédito (ou das obrigações) - assim chamado pela
ordem de interêsse que representa: vinculo de direito que nos
constrange (obriga) a pagar alguma coisa (essas obrigações
são de valor econômico e redutíveis a uma quantia em di
nheiro). (64)

(61) Cf. PENICHE LóPE$, Edg90rd. IMroducción ai Derecho. M~ico, Editorial POTnlll. B.A.,
1867, p. 21-

(62) Ci. LIMA, Hermes. Ob. clt., p. 18.
(63) Apud MAYNEZ, Eduardo Garcia. IntToducción ai Estudio de! Derecho. México, Editorial

Porrua, B.A., 1969, p. 25.
(64) Cf. BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das Obrigações, 4.- edição revista. Rio, FreltaB Bastos,

1963, p. 15.
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94.

95.

DIREITO OBJETIVO, SUA DIVISÁO

93. O direito objetivo - cuida das relações dos particulares entre si,
dos particulares com o Estado e vice-versa, e das relações entre Estados
soberanos - divide-se em:

2.1 . interno - também denominado nacional, é o que tem
vigência em um determinado País; e
2.2. externo - igualmente denominado internacional, des
tina-se ao regulamento das relações entre Estados soberanos e
entre um Estado soberano e o nacional de outro País.

DIREITO OBJETIVO INTERNO, SUA DIVISÁO

O direito objetivo interno (ou nacional), subdivide-se em:
2.2.1. público - quando é predominante o interêsse esta
tal; (G5) e
2.2.2. privado - quando, contrario sensu, predomina o in
terêsse de cada um, considerado o homem como ser individual.

DIREITO OBJETIVO PúBLICO INTERNO, SUA DIVISÃO

O direito objetivo público interno apresenta-se dividido em:
2.2.1.1. constitucional - o conjunto de normas, regras e
princípios estabelecedores da organização estatal, reguladores
das funções de seus órgãos e disciplinadores das relações dêstes
entre si e dêles com os particulares;
2.2.1.2. administrativo - ramo encarregado da adminis
tração pública CiIi

) sob o ponto de vista tanto jurídico como
formal;
2.2.1.3. penal - o sistema de regras que estabelece e classi
fica os delitos, determina as penas que o Estado impõe aos res
ponsáveis por êsses delitos e dita as normas de segurança atra
vés das quais realiza a prevenção da criminalídade e a proteção
dos indivíduos. É subdividido em:
2.2.1.3.1. comum - as regras que se aplicam igualmente a
todos os indivíduos; e
2 .2 . 1 .3 .2. especial - o que se aplica a determinadas pessoas
e a determinados atos (~7) como o

(65)

(66)

(67)

A di\'Jsão entre direito público e privado tendo em vista o interesse da demanda (v,
UlplanD). nãD satisfaz. Eduardo Garcia Maynez (ob, cit., p. 153) escre"e: Cremos qlU
nenhuma das teorias elaboradas para distinguir o direito príva<W do público resolve satis
tatóriamente o problema. Em última instdncia, tõdas elas lazem depender da vontade
estatal e determinaçao do caniter de cada norma ou conjunto de normas. Se se aceita
que o criténo válido é o do interêsse em jõgo, a divisa0 fica ao arbitrio do legislador ou
do juiz, segundo o caso; se, ao contrário. admite-se a outra; teoriU. reconhece-se, implici
tamente, que a determinação da indole, pri"ada ou pública, de um preceito íurídico, de·
peooe também da autoridade do Estado. Mas, assim, teremos de aceitar Que a distinçdo
carece de fundamento, tI partir do ponto de vista teórico. e só possui importância de or
dem prática, especiUlmente política.
Aqui conceituada como objeto do direito administrativo, ou seja, a atividade funciOnar
do Estado que tem por objeto a satiSfação direta e imediata das necessidades coletivas
(Cf. MARTINS RODRIGUES. Carlos Roberto. Admlnlstraçl>o Pública apud Repertório En
ciclopédico do Direito Brasileiro. Rio, Editor Borsói, 1969, vol. 43, p. 211).
Cf. LIMA, Hermes. Ob. cit .. p. 338.
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2.2. 1.3.2. 1 . direito penal militar - conjunto de leis desti
nadas a reprimir, através de sanções, as infrações penais; di
reito de aplicação exclusiva a certos crimes e a certas pessoas;
2.2 . 1 .3.2 .2. complementar - formado pela Lei de Segu
gança Nacional, leis penais tributárias, lei ou dispositivos pe
nais do Código Florestal, do Código de Minas, de Aguas, Auto
ral, de Menores etc.;
2.2.1. 3.2.3. tributá,rio ou fiscal (68) - é o conjunto de nor
mas disciplinadoras da aplicação e cobrança de impostos e ta
xas, regula sua fiscalização, incidência, cobrança e multa;
2 .2. 1.4. direito do trabalho - é modernamente conceituado
como o conjunto de princípios e de normas que regulam as
relações jurídicas oriundas da prestação de serviço subordi
nado e outros aspectos dêste último, como conseqüência da si
tuação econômica das pessoas que o exercem. (69) Em outros
sistemas jurídicos o direito do trabalho é identificado pelas
mais diversas denominações, entre as quais se incluem: direito
social, direito operário, direito industrial etc.;
2 .2 . 1. 5 . direito processual (ou judiciário) - é o complexo
de regras, princípios e leis destinados a regular a ação jurisdi
cional do Estado, por cujo intermédio se faz a administração
da justiça.

DmElTO PROCESSUAL, SUA DIVISÃO

96. O direito processual pode ser:
2.2.1.4.1. civil, quando regula a administração da lei civil; e
2 .2. 1 .4.2 . penal, quando regula o andamento das ações pe
nais, ou seja, apura a responsabilidade do infrator e impõe a
pena correspondente ao delito.

OUTROS DIREITOS ADJETIVOS
97. Alguns autores CO) acrescentam a êsses dois ramos do direito
adjetivo:

2.2. 1.4.2 . 1 . direito processual comercial, regulador dos pro
cessos instruídos pelo direito comercial;
2.2.1. 4.2.2. direito processual !alencial, regulador do pro
cesso da falência e da concordata (direito comercial);
2 .2 . 1.4.2 .3 . direito processual especial, regula. o processo
trabalhista propriamente dito, assim como está na Consolidação

(68)

(611)

(70)

E$ta que$t/Jo do: autonomw. n40 deve ser entenctidm d.e modo extremlldo; a Gutonomi4 é no
$entWo de ramo autônomo. O Dtrel.to ê UflO, uma $6 árvore. O que ê nece$$árlo re8$altll1"
e ê relevante na prática ê que o DtreUo Trtllutárlo tem muitos princípios e institutos
próprios, n40 devendo o 1urista procurar resolver as quest6es tri!mtáriDs por principlo.s OU
ilI$titutos de outrO$ ramos, inadequa40s à ll(1fuTeza e finalidade do Direito Tributdrlo
(NOGUEIRA, Ruy BarboSa. Apud BERNARDES-ALMElDA FILRO. Dtrdto FiMncetTo e n
nançtl3. BAo Paulo, Ed. Atlas .
.MORAIS P'ILHO. Evaristo de. IntTOduç40 (lO Direito do Trabalho. Rio. Forense. 19:16, "101.
I, p. 50.
Cf. De PLACIDO E SILVA. Ob. ctt.• "/01. IIl, p. 543.
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das Leis do Trabalho (CLT). Regula o funcionamento das
Juntas de Conciliação, a Reclamação (a ação trabalhista), o
recurso e seu julgamento;

2.2.1.4.2.5. direito processual penal militar, quando regula
a aplicação da lei penal militar; e

2.2 . 1 .4. 2.6 . direito processual administrativo (por alguns
destacado do direito administrativo) e assim considerado como
a investigação das normas e dos princípios que, por fôrça de
lei, devem ser observados e cumpridos, para a justa aplicação
das penas disciplinares ('1) no âmbito da administração.

o DIREITO OBJETIVO INTERNO

98. O direito objetivo interno (ou nacional) divide-se em:

2.2.2.1. civil - o complexo de normas jurídicas relativas às
pessoas, na sua constituição geral e comum, nas suas relações
recíprocas de família e em face dos bens considerados em seu
valor de uso; ('~) e
2.2.2.2. comercial - o conjunto de normas e preceitos regu
ladores dos atos de comércio e das atividades a êle equiparadas
e as relações jurídicas dêles derivadas e das pessoas que os
realizam, como meio de vida.

o DIREITO COMERCIAL

99. O direito comercial (também chamado mercantil) apresenta-se
dividido segundo o caráter de suas atividades, ou seja:

2.2.2.2.1. Marítimo - O complexo de regras instituídas
para regular tôdas as relações e negócios concernentes às expe
dições sôbre águas navegáveis, como mares, rios e lagos, sejam
referentes aos contratos que dêles se geram, sejam a respeito
das pessoas, que dêles participam, dos interêsses havidos néles,
como às próprias embarcações ou navios que servem de objeto
a éstes contratos. ('3) Compreende ainda o direito marítimo
internacional (ramo do direito internacional público) que re
gula a liberdade dos mares, e o direito marítimo administrativo,
cujo objeto é a administração da marinha mercante;

2.2.2.2.2. Aéreo, para muitos autores constituindo direito
autônomo, regula a navegação aérea, nela compreendidas tanto
as relações de ordem comercial como as atividades aeronáuticas.
Compreende igualmente o direito aéreo internacional, regula
dor da navegação aérea internacional, e o direito aéreo admi
nistrativo, que controla a navegação aérea em um determinado
país.

(71) Cf. ASSIS RIBEIRO. C. J. Do Processo Administrativo e sua Rel'isão. Rio, Edições l"l
nancelras S.A.• 1960, p. 11.

(72) BEVILAQUA, Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil. Ed. clt., p. 75.

(73) De PLACIDO E SILVA. Ob. clt .• vaI. cit., p. 540.
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DIREITOS DE FORMAÇãO RECENTE

100. Afora êsses direitos, há outros ramos da ciência jurídica os quais
por sua formação recente - ocupam ainda posição indefinida no quadro
geral das matérias e, em alguns casos, autonomia discutível: direito
agrário, direito aeronáutico, direito financeiro, direito monetário, direito
florestal, direito militar, direito autoral, direito falimentar, direito fiscal
ou tributário, direito municipal, e direito astronáutico, interplanetário
ou espacial.

DIREITO AGRARIO OU RURAL

101. O direito agrário, ou rural, é o conjunto de disposições - normas,
leis, doutrina etc. - relativas à propriedade rural e à produção agrlcola.
Os estudos de ordem jurídica concernentes à reforma agrária integram
seu campo.

DIREITO AERONAUTICO

102. O direito aeronáutico - onde sobrelevam os acôrdos e convenções
de caráter multinacional - reúne as disposições relativas à navegação
aérea, nela compreendidas as aeronaves e o espaço aéreo.

DIREITO FINANCEIRO

103. O direito financeiro é a disciplina que estuda as normas relativas
à atividade financeira do Estado e suas conseqüências jurídicas. Trata,
ainda, da administração das rendas e respectiva aplicação. Compreende
normas que podem ser, quanto à origem, constitucionais, administra
tivas ou penais. (74)

DIREITO MONETARIO

104. Direito monetário é o conéjunto das disposições legais e doutri
nárias relativas à moeda, ao crédito, aos bancos e instituições finan
ceiras. Regula ainda a cunhagem de moedas, sua circulação, lastro e
padrão.

DIREITO FLORESTAL

105. Direito florestal é o conjunto de leis que regulam o corte e o re
plantio, objetivando impedir a devastação, e garantir as reservas nacio
nais, o contrôle da exportação e seleção de sementes etc., tudo tendo
como fim a defesa das matas e florestas. (15)

DIREITO MILITAR

106. Direito militar é o conjunto de leis, regulamentos e prinClpIos
que disciplinam as fôrças armadas, nêle incluídas disposições sôbre a
organização (direito militar administrativo), as normas relativas à dis~

ciplina (direito militar disciplinar) e as regras e sanções relativas aos

(74)

1.75)

o Conselho Federa.l de Cultura., ao fl,,:ar a estruture. do curso de bacharelado em Direito.
justlflcou a cadeira de Direito Financeiro: A autonomia da. cadeira de Direito F/nancetro
resUlt4 de um exame dos atuai.s desdobramentos da profissão de aavogado, prestando 4S$O
tênciIJ a emprésas e orientando-as quanto a regulamentos Itnancelros ou impos4'lle8 I~ca~,

V. Código Flore5tal, Decreto n," 23.793, de 23 de JaneIro de 1934.
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crimes militares (direito penal militar, já analisado de per si como ramo
do direito penal).

DIREITO AUTORAL

107. Direito autoral, também considerado como ramo do direito civil,
portanto sem autonomia, regula a propriedade literária, artística ou
científica.

DIREITO FALIMENTAR

108. Direito falimentar ou talencial, de caráter material e formal, dis
ciplina a insolvabilidade e falência dos comerciantes, pessoas físicas ou
jurídicas, fixando ainda o rito processual da execução. Para a maioria
dos autores carece de autonomia, integrando o direito comercial.

DIREITO FISCAL OU TRIBUTARIa

109. o direito tributário, já definido, é também conhecido como fiscal.
A par dos que o apresentam como uma subdivisão do direito penal, há
também quem o classífique como ramo do direito administrativo e, até,
como ramo autônomo.

DIREITO MUNICIPAL

110. Seria a reunião de tôdas as normas e disposições legais relativas
ao município, sua organização política e administrativa.

CADA ATIVIDADE NOVA IMPORTANTE GERA UM NOVO
SETOR DO DIREITO

111. O desenvolvímento tecnológico e os avanços alcançados, nos últi
mos anos, na conquista do cosmo, têm propiciado, ao lado do progresso
das comunicações e o desenvolvimento das ciências, um complexo de
disposições reguladoras das novas relações criadas. Essas disposições, de
ordem internacional, têm origem em decisões da Organização das Nações
Unidas e outras entidades internacionais e em acôrdos e convenções
bilaterais e multinacionais. Em conjunto, essas disposições vêm deter
minando o crescimento, dentro do direito internacional público, do ramo
dedicado à astronáutica e,mais recentemente, às atividades espaciais e,
até, interplanetárias. Ao lado do direito espacial - fruto das atividades
espaciais iniciadas com o lançamento do primeiro Sputnik, a 4 de outu
bro de 1957 - surge em nossos dias o direito da informação espacial,
conseqüência da utilização dos satélites artificiais como instrumento de
telecomunicação e, portanto, transmissor de informação. Apenas se con
firma uma verdade da sociologia jurídica esquecida pelos que vêem o
díreito corno um fenômeno estático: Cada nova atividade importante
gera um nôvo setor do Direito. (76) O quadro de matérias que se viu, em
seu conteúdo e disposição, é simplesmente exemplificativo, e reflete
aproximadamente êste momento da história do Direito, como fato social
em permanente elaboração, acompanhado peJa pesquisa científica que
tende a explicá-lo.

(76) Cf. TERROU, Fernand. Por um Direito Internacional de Informação EspaciaL In UNE.'3CO.
Comunicação na Era Espacial. Trad. brasileira da FOV, Rio, 1969, p. 300.
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I - NÔVO REGIMENTO COMUM

Faço saber que o Congresso Nacio
nal aprovou, e eu, João Cleofas, Presi
dente do Senado Federal, promulgo a
seguinte

RISOLUÇAO DO CONGRESSO NACIONAL
N.o 1, DE 1970

REGIMEi\TO COMlH...l (1)

TfTULO I

Direção, Objeto e Convocação
das Sessões Conjuntas

Art. 19 - A Câmara dos Deputados e o
Senado Federal, sob a direção da Mesa
dêste, reunir-se-ão em sessão conjunta para:

I - ínaugurar a sessão legislati·
va (art. 29, § 3Ç1, I, da Cons
tituição);

11 - dar posse ao Presidente e ao
Vice-Presidente da Repúbli
ca eleitos (art. 76 e § 1ÇI do
art. 77 da Constituição);

111 - discutir, votar e promulgar
emendas à Constituição (arti·
gos 48 e 49 da Constituição);

IV - deliberar sôbre projetos de
lei de iniciativa do Presi
dente da República, no caso
do art. 51, § 2"', da Constítui
ção;

V - discutir e votar o Orçamento
(art. 29, § 3<'>, m, da Consti
tuição);

VI - conhecer de matéria vetada
e sôbre ela deliberar (art. 59,
S 39, da Constituição);

(1) D.e.N. (Seção lI) de 12-8-70, pág. 3.205
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VII - deliberar sôbre decretos-leis
expedidos pelo Presidente da
República (act. 55, § 19 , da
Constituição);

VIII - deliberar sôbre impugnações
do Tribunal de Contas (arti
go 72, § 69, da Constituição);

IX - delegar ao Presidente da Re
pública podêres para legislar
(art. 54 da constituição);

X - delegar à Comissão podêres
para legislar em seu nome
(art. 53 da Constituição);

Xl - elaborar ou reformar oRe·
gimento Comum (art. 29, § 39,
II, da Constituil;ão);

XII - atender aos demais casos
previstos na Constituição e
neste Regimento.

§ 19 - Por proposta das Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Fe
deral, poderão ser realizadas sessões desti
nadas a homenagear Chefes de Estados
estrangeiros e comemorativas de datas na
cionais.

§ 2.9 - Terão caráter solene as ses
sôes referidas nos itens I, II, parte final do
m, e parágrafo anterior.

Art. 2.9 - As sessões que não tiverem
data legalmente fixada serão convocadas
pelo Presidente do Senado ou seu substi
tuto, com prévia audiência da Mesa da
Câmara dos Deputados.

Art. 39 - As sessões realiz.ar-se-íio no
Plenário da Câmara dos Deputados, salvo
escolha prévia de outro local devidamente
anunciado.

TrTULO 11

Dos Lideres

Art. 49 - São reconhecidas as lideran
ças de cada Casa, constituídas na forma
dos respectivos regimentos.

Art. 59 - Aos Lideres, além de outras
atribuições regimentais, compete a indica
ção dos representantes de seu partido nas
Comissões.

Art. 6~ - Ao Líder é lícito usar da
palavra, em qualquer fase da sessão, pelo
prazo máximo de 20 (vinte) minutos, para
comunicação urgente.

Art. 79 - Em caráter preferencial e
independentemente de inscrição, poderá o
Líder discutir matéria e encaminhar vota.
ção.

Art. 89 - Ausente ou impedido o Líder,
as suas atribuições serão exercidas pelo
Vice-LideI'.

TfTULO 111
Ou CGmissões Mistll$

Art. 99 - Os membros das Comissões
Mistas do Congresso Nacional serão desig.
nados pelo Presidente do Senado mediante
indicação das lideranças.

§ 19 - Se os Líderes não fizerem a
indicação, a escolha caberá ao Presidente.

§ ~ - O calendário para a tramita
ção de matéria sujeita ao exame das Co
missões Mistas deverá constar das Ordens
do Dia-do Senado e da Câmara dos Depu·
tados.

§ 39 - A fixação do calendário será
feita de maneira que a discussão e votação
da matéria não atinjam os últimos 10 (dez)
dias do prazo fatal de sua tramitação no
Congresso Nacional.

Art. 10 - As Comissões Mistas, ressal·
vado o disposto no parágrafo único do arti
go 21, no art. 90 e no § 29 do art. 104,
compoNe-ão de 11 (onze) Senadores e 11
(onze) Deputados, obedecido o critério da
proporcionalidade partidária, incluindo-se,
sempre, um representante da Minoria, se a
proporcionalidade não lhe der represen
tação.

§ 19 - Os Líderes poderão índicar
substitutos nas Comissões Mistas, mediante
ofício ao Presidente do Senado, que fará
a res~tiva designação.

§ 29 - As Comissões Mistas reunir·
se·ão dentro de 48 (quarenta e oito) horas
de sua constituição, sob a Presidência do
mais idoso de seus componentes, para a
eleição do Presidente e do Vice-Presidente,
sendo, em seguida, designado, pelo Presi·
dente eleito, um funcionário do Senado Fe
deral ou da Câmara dos Deputados para
secretariá-la.

§ 39 - Ao Presidente da Comissão
Mista compete designar o Relator da ma·
téria sujeita ao seu exame.

Art. 11 - Perante ao Comissão, no prazo
de 8 (oito) dias a partir de sua instalação,
o Congressista poderá apresentar emendas
que deverão, em seguida, ser despachadas
pelo Presidente.

§ 19 - Não serão aceitas emendas
que contrariem o disposto no art. 57 da
Constituição.

§ 2.~ - Nas 24 (vinte e quatro) horas
seguintes a partir do despacho do Pre-
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sidente, o autor de emenda não aceita pode
rá, com apoiamento de 6 (seis) membros da
Cornlssão, no mínimo, recorrer da decisão
da Presidência para a Comissão.

§ 3l;l - A Comissão decídirá por
maioria simples, em reunião que se reali
zará, por convocação do Presidente, imedia
tamente após o decurso do prazo fixado
para interposição do recurso.

Art. 12 - Os trabalhos da Comissão
Mista somente serão iniciados com a pre
sença mínima do têrço de sua composição.

Art. 13 - Apresentado o parecer, qual
quer membro da Comissão Mista poderá
discuti-lo pelo prazo máximo de 15 (quin
ze) minutos, uma única vez, permitido ao
Relator usar da palavra, em último lugar,
pelo prazo de 30 (trinta) minutos.

Parágrafo único - O parecer do Relator
será conclusivo e conterá, obrigatoriamente,
a sua fundamentação.

Art. 14 - A Comissão Mista deliberará
par maioria de votos, presente a maioria de
seus membros, tendo o Presidente somente
voto de desempate.

Parágrafo único - Nas deliberações da
Comissão Mista, tomar-se-ão, em separado,
os votos dos membros do Senado Federal e
da Câmara dos Deputados, sempre que não
haja paridade numérica em sua composição.

Art. 15 - O parecer da Comissão, sem·
pre que possivel, consignará o voto dos seus
membros, em separado, vencido, com restri
ções ou pelas conclusões.

Parágrafo único - Serão considerados
favoráveis os votos pelas conclusões e os
com restrições.

Art. 16 - O parecer da Comissão po
derá concluir pela aprovação total ou par
cial, ou rejeição da matéria, bem como pela
apresentação de substitutivo, emendas e
subemendas.

Parágrafo único - O parecer no sentido
do 1.rquivamento da proposição será consi
derado pela rejeição.

Art. 17 - A Comissão deverá sempre
se pronunciar sôbre o mérito da proposição
principal e das emendas, ainda quando deci
dir pela inconstitucionalidade daquela.

Art. 18 - O parecer da Comissão de
verá ser publicado no Diário do Congresso
Nacional e em avulsos destinados à distri
buição aos Congressistas.

Art. 19 - Das reuniões das Comissões
Mistas lavrar-se-ão Atas, que serão subme
tidas à sua apreciação.

Art. 20 - Esgotado o prazo destinado
aos trabalhos da Comissão, sem a apresen
tação do parecer, êste deverá ser proferido
oralmente, em Plenário, por ocasião da dis
cussão da matéria.

Art, 21 - As Comissões Parlamentares
Mistas de Inquérito serão criadas em sessão
conjunta, sendo automática a sua instituição
se requerida por 1/3 (um têrço) dos mem
bros da Câmara dos Deputados mais 113 (um
têrço) dos membros do Senado Federal,
dcpendendo de deliberação quando reque
rida por Congressista.

Parágrafo único - As Comissões Parla
mentares Mistas de Inquérito terão o núme
ro dc membros fixado no ato da sua criação,
devendo ser igual a participação de Depu
tados e Senadores, obedecido o princípio da
proporcionalidade partidária.

TíTULO IV

Oa Ordem dos Trabalhos

CAPfT1ll.0 I
Das Sessões em Geral

SEÇÃO I

Dbposições Preliminares

Art. 22 - A sessão conjunta terá a du
ração de 4 (quatro) horas.

Parágrafo único - Se o término do tem
po da sessão ocorrer quando iniciada uma
votação, esta será ultimada independente
mente de pedido de prorrogação.

Art. 23 - Ouvido O Plenário, o prazo
de duração da sessão poderá ser prorrogado:

a) por proposta do Presidente;
b) a requerimento de qualquer Congres

sista.
§ 19 - Se houver orador na tribuna,

o Presidente o interromperá para consulta
ao Plenário sôbre a prorrogação.

§ 29 - A prorroga()ão será sempre
por prazo fixo, que não poderá ser restrin
gido, salvo por falta de matéria a tratar ou
de número para o prosseguimento da sessão.

§ 39 - Antes de terminada uma
prorrogação, poderá ser requerida outra.

§ 49 - O requerimento ou proposta
de prorrogação não será discutido e nem
terá encaminhada a sua votação.

Art. 24 - A sessão poderá ser suspensa
por conveniência da ordem.

Art. 2S - A sessão poderá ser levan
tada, a qualquer momento, por motivo de
falecimento de Congressista ou de Chefe
de um dos Podêres da República.
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Art. 16 - No recinto das sessões so
mente serão admitidos os Congressistas, fun
cionários em serviço no Plenário e, na bano
cada respectiva, os representantes da imo
prensa credenciados junto ao Poder Legis
lativo.

Art. 27 - As sessões serão públicas,
podendo ser secretas se assim o deliberar
o Plenário, mediante proposta da Presidên
cia ou de Líder, prefixando-se-lhes a data.

§ 19 - A finalidade da sessão secre
ta deverá figurar expressamente na pro
posta, mas não será divulgada.

§ 29 - Para a apreciação da pro
posta, o Congresso funcionará secretamente.

§ 39 - Na discussáo da proposta e
no eneaminhamento da votação, poderão
usar da palavra 4 (quatro) oradores, em
grupo de 2 (dois) membros de cada Casa,
preferentemente de partidos diversos, pelo
prazo de 10 (dez) minutos na discussão, re
duzido para 5 (cinco) minutos no encami
nhamento da votação.

§ 49 - Na sessão secreta, antes de se
iniciarem os trabalhos, o Presidente deter·
minará a saida, do Plenário, tribunas, gale·
rias e demais dependências, de tôdas as
pessoas estranhas, inclusive funcionários.

§ SI? - A Ata da sessão secreta será
redigida pelo 29-Secretário, submetida ao
Plenário, com qualquer número, antes de
levantada a sessão, assinada pelos membros
da Mesa e encerrada em invólucro lacrado,
datado e rubricado pelos 19 e 2Q-Secretários
e recolhida ao arquivo.

Art. 28 - As sessões sõmente serão
abertas com a presença mínima de 1/6 (um
sexto) da composição de cada Casa do Con
gresso.

Art. 29 - À hora do início da sessão,
o Presidente e os demais membros da Mesa
ocuparão os respectivos lugares; havendo
número regimental, será anunciada a aber
tura dos trabalhos.

§ 19 - Náo havendo número, o Pre
sidente aguardará, pelo prazo máximo de 30
(trinta) minutos, a complementação do
quorum; decorrido o prazo e persistindo a
falta de número, a sessão não se realizará.

§ 29 - No curso da sessão, verüicada
a presença de Senadores e de Deputados
em número inferior ao mínimo fixado no
art. 28, o Presidente encerrará os traba
lhos, ex offieio ou por provocação de qual
quer congressista.
Art. 30 - Uma vez aberta a sessão, o
19-5ecretário procederá à leitura do expe
diente.

§ 19 - A Ata da sessão, salvo o dis
posto no § 59 do art. 27, será a constante
do Diário do Conlllr.sso N.elonal, na qual
serão consignados, com fidelidade, pelo
apanhamento taquigráfico, os debates, as
deliberações tomadas e demais ocorrências.

§ 29 - As questões de ordem e pedi
dos de retificação sôbre a Ata serão decio
didos pelo Presidente.

Art. 31 - A primeira meia hora da
sessão será destinada aos oradores inscritos,
que poderão usar da palavra pelo prazo de
5 (cinco) minutos improrrogáveis.

SEÇAO n
Da Ordem do Di.

Art. 32 - Terminada a leitura do expe
diente, passar·se-á à Ordem do Dia.

Art. 33 - Os avulsos das matérias cons
tantes da Ordem do Dia serão distribuídos
aos Congressistas com a antecedência mini
ma de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 34 - Na organização da Ordem do
Dia, as proposições em votação precederão
as em discussão.

Parágrafo (mico - A inversão da Ordem
do Dia poderá ser autorizada pelo Plenário,
por proposta da Presidência ou a requeri
mento de Líder.

Art. 35 - Na Ordem do Dia, estando o
projeto em fase de votação, e não havendo
número para as deliberações, passar-se·á à
matéria seguinte em discussão.

§ l~ - Esgotada a matéria em ~
cussáo, e persistindo a falta de quorum para
as deliberações, a Presidência poderá sus
pender a sessão, por prazo não superior a
30 (trinta) minutos, ou conceder a palavra
a. Congressista que dela queira fazer uso,
salvo o disposto no § 29 do art. 29.

§ 29 - Sobrevindo a existência de
número para as deliberações, voltar-se-á à
matéria em votação, intenompendo-se o
orador que estiver na tribuna.

SEÇAO m
Oa Apreei'çio das Mattrl..

Art. 36 - A apreciação das matérias
será feita em um só turno de discussão e
votação, salvo quando se tratar de proposta
de emenda à Constituição.

Art. 37 - A discussão da proposição
principal, das emendas e subemendas será
feita em conjunto.

Parágrafo único - Arglilda, pela Comis
são Mista, a inconstitucionalidade da pro-
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IIOsiç'âo,~a discu~são ~. v0t.-aç~o;dcssa p~e.li
minar :ant~eder3 .<] 'aprccJaçao .da matena.

Art: 38 - Na discussão,- os ~r~àorcs fa
larão na ordem -de. inscrição, pelo 'pram
máximo dt, ·20 (vinte) minutos. concedendo
se a pa.lavra, de prcíerêncin; altcrnadamen·
te, a Congressistas fsvoráveís e contrários à
matéria.:

Art. 39 - A diséüs::ão se' encerrará após.
f'll'lr o último orador inscrito. Se após {)
término do temp'o da sessão. !lindo houver
inscrições' a atender, será convocada outra.
ao fim da qual estirá 'a discussão auto-
màLicam~ntC"C'n("('ITada; .

§..19 -.' A "discu~o poderá ser en
cerrada:"a rcquerimentn escrito de Líder
ou de lO (dez) membros.de cada Casa; após
falnrem, no minimo, 4 (quatro) Senadores
e 6 (seis) Deputados...

. §. 29 .~ Após falar o último 'orador
inscrito' ou. ·antes da votação do requerI
mento ~lCncionado no parágrafo anterior,
ao ReJator é lícito usar da palavra pelo
prazo J1lÍlxim~ de. 20, (vinte) minutos.

Art. 40 ~ .Não será ~dmitido requeri
mento de ,adiamento de discussão. podendo,
entl'elanlo ser adiada a votação, no máximo
por 48 .. (q~arenta e oito) hor9-s, a.. requc.ri
mento' de Líder; desele que nao seJa preJu
dicada' a apreciac;ão da matéria nó p:r"zo
COIl stituC'iomil.

.Art. 41 - O requerimento. a"pr~sent.'1_do
em s'ess:io coniunta nào admitJl'ã dlscussao,
podendo ter' ~ua .votaçiio encaminh1lda ~or
2 (dois) membros de cada Ca;[l, de preferen·
da um favorável e um ('ontrarlO. pelo prazo
máximo tle 5 (cinco) minutos cada um.

P'lrágrafo único ·....:...·0 requerimento .sôbre
proposição cçmslante da Ordem do Dia ~c.
verá ser apresentado logo' após ser anunCIa
da <lo matéria a que se referir.

·Art. 42 - A retirada de qualquer pre
posição se} poderá ser requerida por s{'~

alltor' e dependerá de dcspa<:ho da 1'resl·
d~ncia" .

Parágr~fo únic"o.-:- Competirá ao.P}cnãrio
decidir ::;ôbre a .retirada de. proposlçao com
a -v.oLaJ;âo ,iJ).iCtada

Art,' 43 - Nas deliberações, os 'lotas da
Cúmara dos Dcputndos e·do Senado Federal
serão sempre computados separadamente.

. § .19 - O voto .contrário de uma das
Casas imporwrã.nn rejeição da·matéria.

§ 29 - A votação começará pela Cã·
mnra dos Deputados. Tratando-se, porém, de
proposta de emenda à· Constituição e do pro-

ieto de lei vet..do, ambos de iniciativa de
Senadores, a votação come~arã pelo Senado.

SEÇÃO IV

Oa$ Modalidad9s de Votação

Art.' 44 - As votaç-ões poderão ser rea
lizadas pelos processos simbólico. nominal
c secreto.

Parágrafo único - As votações serão
feíw.s pelo processo simbólico, salvo nos

. ('<]sos em que seja exigido quorum csp~ial

ou deliberação do Plenário, mediante reque
rimento de' Lid(~r ou de 116 (um sexto) de
Senadores ou de Deputados.

Art. 45 - Na votação pelo processo sim
bólico. os Congressistas que apro~'arem a
matéria deverão permanecer sentado::;, le-
vantando·se os que vot.1rem pcla rejeição.
O pronundamento do::; Líderes represen
tará o voto de seus liderados presentes, per
mitida a declaração de voto.

§ 19 - Proclamado o result.1do da
votlção de cada Casa, poderá ser fCit"l sua
verifica!:ão a requerimento de Líder, de 5
(cinco) .Senadores ou de 20 (vinte) Depu
tados.

§ 29' - Na ~'crificação, proccder-se·á
li. eontagcm, por bancada. elos votos fayorá·
veis e eontrál'ios, anotando os SecretárlOs o
resultado de cada fila, a não ser que ore·
Cjuerimento consigne o pedido de imediata
votação nominal.

§ 39 - Procedida a verificação de
votação, e havendo núm!lro legal, não será
permitida 'nova verificllçao antes do decurso
de 1 (uma) hora.

Art. 46 - As chamadas para votações
nominais eome~'arão. numa ses::;ão, pelos
rl.'prcsentamcs do extremo Norte, e, na ou.ira
vot<lção, pelos do extremo Sul, e, aSSIm,
sempre alternadament.e, na mesma ou na
sessão seguinte. Os Líderes ~crão chamados
t'm primeiro lugnr.

§ lO? - A chamada dos Senadores e
Deputados sel'á fdta, preferencialmente. por
membros dn:; Mesas das respectivas Casas.

§ 29 - Ã medida que se sucederem
os votos o l"('su1tado pOlrcial da votação irá
sendo a~unciado, vedada a modificação do
voto ·depois de eolhidc;J o de outro Congres
sista.

Art, 47 - Na votul,'ão secreta. o Con·
gressista chamado rercberfl·uma sobrecarta
opaca, ele cór IJ tamanho uniformes, e se
diJ'i~irá a uma cabina indevassável, eolocllda
no recinto na qual devcm encontrar-se
cédulas pa;a a votação. Após colocar na so-
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brcrarta a cédula est'olhida, lançá·ln-ú na
uma, que se encontrará no recinto, sob a
guarda de funcionários previam~nte desig·
nados.

§ 19' - Conduzida a uma à l'rlesa, sô
mente votarão os componentes desta.

§ 29' - A apuração sE'rá feita pela
Mesa, cujo Presidente convidará, para es
crutimulorcs, um Senador e um Deputado,
de preferência filiados a partidos políticos
diVersos.

§ 3t;' - Os escrutinadores abrirão as
sobrccarias e entregarão as cédulas aos Se
cretários. que contarão os votos apurados,
:;endo a resultado da votação anunciado
pelo Presidente.

Art. 48 - Presente à sessão, o Con
gressist a somente poderá deixar de votar
em assunto de interêsse pessoal, devendo
comunicar à Mesa seu impedimento, compu"
tado seu comparecimento para efeito de
quorum.

SEÇAO V

Do Processamento da Votação

Art. 49 - Encerrada a discussão, pas
sar-se-á, imediatamente, à votação da maté
ria, pod~ndo encaminhá-la 4 (quatro) Sena
dores c 4 (quatro) ))eputDdos, de preferên
cia dl:' llartidos düerentes, pelo prazo de 5
(cinco) minutos cada um.

§ 19' - Votar-se-ft, em primeiro lu
gar, o projeto, ressalvados os destaques dêle
requ{'ridos, e as emendas.

§ 29 - As emendas serão votadas
nm grupos. t"onformc tenham parecer favo
rável ou ('onlrária, ressalvados oS destaques
e incluídas, entre as de parecer favorável,
as da Comissão. Das destacadas, serão vo
tadas inicialmente <lS supressivas, seguindo
se-lhes as substilutívas, as modificativas e as
aditivas.

§ 3? - As emendas com subcmen·
das serào votadas uma a uma, salvo delibe·
raçào em contrário, sendo que as subemen·
das substitutivas ou suprcssivas serão vo
tadas anies das respectivas emendas.

§ 4t:1 - Havendo substitutivo, ter/;
preferência sôbrc O' projeto se de autoria
da Comissão, ou se dela houver rccebidr
parecer favorável. salvo deliberação em
{'rmtrário.

§ 5t:1 - Quando o projeto tiver pre
ferência de votação sôbrc o substitutivo, é
licito destacar parte dêstc para incluir na
quele; recaindo a preferência sõbre o subs
titutivo, poderão ser destacadas partes do
projeto ou emendas.

§ 69 ':...... .Apro....ado 'o substitutivo, fi·
cam prejudicados o projeto e as, emendas,
salvo o disposto no parágr~~o anterior;

Art. 50. -'Os .requerimcntos de prde"
rência e .de destaque, que deverão ser apre-.
sentados até ser anunciada a votação da'
matérill,' só ·poderão ser· formulados por
Lider, não serão discutidos e não terão
cncaminhuàa sua '<otação.

SEÇÃO VI

Da Redação Final • dos. ·Autógrafos.
. .

Art. 51 - Concluída' a: votação, a ma
téria voltará à Comiss50 Mista para ·a' reda
ção finlll, ficando interrompida a sessão pclo .
tempo necessario à sua-lavratura, podendo,
entretanto, ser concedido à Comissão prazo
máximo de 24 {vinte e quatro) .horas·para-
sua elaboração. - -

§ 19 - Aprese.ntadll à Mesa, a reda
ção final será ·lida c imediatamente subme
tida a ·discussão e votação':.

'§ 2~ ..:- Ser~ dispensada a 'redação
fiml !'c' o projeto fôr 'aprovado sem emeii
das' ou. em· substitutivo integral,. c o texto
considerado em· condições de ser· definiti
vamente ·aceito..

Art. S2.:....:- ,Aprova.do em definitivo, '0
texto do projelo será encaminhado, em autó
gra1'os,' ao P1'l~sidcnte da Ucpub1ica para
sanção_

'Pllr~grafo, único ~. Traúindo:sc, porém,
ele matéria da ('ompetência t'xclusiva do
Congresso Nacional" s'alvo .: proposta' de
€fficnda' à Constituição, será .promulgada
p~lo Presidente 'do Senado. .

CAPfTULQ II

Da, Sess5es Solenes

SEÇÃO I

Normas Gerais

Art. 53 - .Nas· sessões solenes. integra
rão a l\.fc.sa o Presidente da Câmara e, mc
di<tnte convite, o Presidente do Supremo
Tribunal- Federal, .No recinto seráo r<::OO1:
vados lugares às altas' autoridades" civis, .
militares. f'clesiásticas e ··diplomáticas espe
cialmente convidadas.

Parágrafo único ....... As sessões solenes rea-
lizar-se·lio com qualquer .número. -

Art. 54 ........ Compost.'1' a Mesa, o Presi
dente dcclarará aberta a sessão e o .fim pllI'a
que foi. convocada.

P~rágrllfo único·- Nas sessõcs solenes
não haverá expediente.
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Art. 55 - Nas sessões solenes, somen
te poderão usar da palavra um senador e
um Deputado, de preferência de partidos
diferentes, e previamente designados pelas
respectivas Câmaras.

Parágrafo único - Na inauguração de
sessão legislativa e na posSe do Presidente
e do Vice·Presidente da República não ha·
verá oradores.

Art. 56 - Nas sessões solenes não
serão admitidas questões de ordem.

SEÇÃO li

Da Inauguração de Sessão Legislativa

Art. 57 - Uma vez composta a Mesa e
declarada aberta a sessão, o Presidente pro
clamará inaugurados os trabalhos do Con
gresso Nacional e anunciará a presença, na
Casa, do enviado do Presidente da Repú
blica, portador da Mensagem, determin~do
seja êle conduzido até a Mesa, pelos DITe
tores da Secretaria do Senado e da Câ
mara dos Deputados, sem atravessar o Ple
nário.

Parágrafo único - Entregue a Mensa
gem, o enviado do Presidente da Repúbl~ca
se retirará, devendo ser acompanhado ate a
porta, pelos referidos Diret<~res, e, no. caso
de pretender assistir à sessao, conduZIdo a
lugar previamente reservado.

Art. 58 - De posse da Mensagem, o
Presidente mandará proceder a sua leitura
pelo lQ-Secretário, fazendo distribuir exeI,Il
pIares impressos, se houver, aos CongressIs.
tas.

Art. 59 - Finda a leitura da Mensagem,
será encerrada a sessão.

SEÇÃO UI

Da Posse do Presidente e do
Vice-Presidente da República

Art. 60 - Aberta a sessão, oPresidente
designará 5 (cinco) Senadores e ~ (~in~o)

Deputados para comporem a COffilssao m
cumbida de receber os empossandos à entra·
da principal e conduzi-los ao salão de Hon
ra, suspendendo-a em seguida.

Art. 61 - Reaberta a sessão, o Presi
dente e o Vice-Presidente eleitos serão intro
duzidos no Plenário, pela mesma comissão
anteriormente designada, indo ocupar os
lugares, respectivamente, à direita e à es
querda do Presidente da Mesa.

Parágrafo único - Os espectadores, inc~u
sive os membros da Mesa, conservar-se-ao
de pé.

Art. 62 - O Presil:'ente da Mesa anun.
ciará, em seguida, que o Presidente da Re
pública eleito irá prestar o compromisso
determinado no art. 76 da Constituição, so
licitando aos presentes que permaneçam de
pé, durante o ato.

Art. 63 - Cumprido o disposto no arti
go anterior, o Presidente da Mesa procla
mará empossado o Presidente da República.

Art. 64 - Observadas as mesmas for
malidades dos artigos anteriores, será, em
seguida, empossado o Vice-Presidente da
República.

Art. 65 - Após a prestacão dos com
promissos, o 19·5ecretário procederá à lei.
tura do têrmo de posse, qUe será assinado
pelos empossados e pelos membros da Mesa.

Art. 66 - Ao Presidente da República
poderá ser concedida a palavra para se diri
gir ao Congresso Nacional e à Nação.

Art. 67 - Finda a solenidade, a comis
são de recepção conduzirá o Presidente e o
Vice Presidente da República a local pre
viamente designado, encerrando-se a sessão.

SEÇÃO IV

Oa Recepção a Chefe de Estado
Estrangeiro

Art. 68 - Aberta a sessão, o Presidente
designará 3 (três) Senadores e 3 (três) Depu
tados para comporem a comissão incumbida
de receber o visitante à entrada principal e
conduzi-lo ao Salão de Honra, suspendendo,
em seguida, a sessão.

Art. 69 - Reaberta a sessão, o Chefe de
Estado será introduzido no Plenário pela
comissão anteriormente designada, indo
ocupar na Mesa o lugar à direita do Presi
dente.

§ 19 - Os espectadores, inclusive os
membros da Mesa, com exceção do Presi·
dente, conservar-se-ão de pé.

§ 2':' - Em seguida, será dada a pa
lavra aos oradores.

Art. 70 - Se o visitante quiser usar da
palavra, deverá fazê-Io após os oradores da
sessão.

Art. 71 - Finda a solenidade, a comis
são de recepção conduzirá o visitante a lugar
previamente designado, encerrando·se a
sessão.
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CAPíTULO m
Da. Mat'rils Lllislltlvls

SEÇÃO I

Da Proposta da Emandl
i Constitulçio

Art. 72 - Encaminhada ao Presidente
do Senado Federal proposta de emenda à
Constituicão, êste convocará sessão conjun.
ta, a realizar-se dentro de 5 (cinco) dias,
para seu recebimento, leitura., publicação,
distribui-;ã.o de avulsos, designação da Co
missão Mista e organização do calendário.

Plr'grlfo ónico - O prazo de que trata
o art. 48 da Constituição começará a correr
da data da sessão de recebimento da pro
posta.

Art. 73 - Na sessão a que se refere ()
artigo anterior, o Presidente poderá rejei.
tar, liminarmente, a proposta que não atenda
ao disposto no art. 47, §§ 19 a 39, da Cons
tituição.

Art. 74 - A partir de sua constituição,
a Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias
para emitir parecer sôbre a proposta.

Art. 75 - Perante a Comissão, poderão
ser apresentadas emendas, com a assinatura,
no mínimo, de 1/3 (um têrco) dos membros
da Càmara dos Deputados ou do Senado
Federal.

Art. 76 - O parecer da Comissão res
tringir·se·á, exclusivamente, ao exame da
proposta e das emendas apresentadas, na
forma do artigo anterior.

Art. 77 - A proposta será submetida
a dois turnos de discussão e votação. com
intersticio máximo de 10 (dez) dias entre um
turno e outro, iniciando-se o primeiro até
35 (trinta e cJnco) dias após sua leitura.

Art. 78 - Encerrada a discussão, pas
sar-se-á à votação da. proposta, concedendo
se a palavra aos inscritos para seu encami
nhamento.

Art. 79 - A proposta terá preferência
para votaCão, salvo deliberaçáo do Plenário,
mediante requerimento de Lider.

Art. 80 - Os votos serão tomados pelo
processo nominal.

Art. 81 - Aprovada em primeiro turno,
a proposta voltará à Comissão Mista, que
terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas
para elaborar a redação para o segundo
turno.

Plr'grafo ónico - Será dispensada a re
dacão se a proposta fÔr aprovada sem
emendas.

Art. 82 - Na distussão, em sei\1Udo
turno, a, palavra será concedida, preferen
cialmente, aos Congressistas que não tlve
rem discutido a proposta DO turno inicial,
vedada a apresentaçio de novas emendas.

Art. 83 - Será aprovada a proposta que
obtiver, DOS dois turnos, 2/3 (dois terços)
dos votos dos membros da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal.

Art. 84 - Considerar-se-á prejudicada
a proposta se não se completar a sua apre
ciação no prazo de 60 (sessenta) dias fixado
no art. 48 da Constituição.

Art. 85 - Aprovada a proposta em. se
gundo turno, as Mesas da Clmara dos
Deputados e do Senado Federal, em sesaio
conjunta, solene, promulgarão a emenda 1
ConstituiCão com o respectivo ntímero de
ordem.

Par,grlfo único - A sessão para a pro
mulgação será convocada para da.ta que não
exceda o prazo fixado para a tramitação
da proposta.

SEÇÃO fi

Do Prolato d. Lei da Inlcllfly.
do Presidente di Rep6blica

Art. 86 - A mensagem do Presidente
da República encaminhando projeto de lei
para tramitação nos têrmos do art. 51, § 29,
da Constituição. serã recebida em seuio
conjunta convocada especialmente para êsse
fim e a realizar·se no prazo de 72 (setenta
e duas) horas a partir de sua entrega ao
Presidente do Senado.

§ 19 - Na sessão de que trata êste
artigo o projeto será lido, publicado e di&
tribuido em avulsos, sendo designada a res
pectiva Comissão Mista e organizado oca·
lendário para sua tramitacão.

§ 29 - Não havendo dellberação do
Congresso Nacional no prazo estipulado no
§ 29 do art. 51 da Constituição, será consi·
derado aprovado o projeto.

Art. 87 - Tratando-se de projeto de lei
complementar, estará Me prejudicado se
esgotado o prazo do § 29 do artigo anterior,
sem deliberação.

Art. 88 - O prazo destinado aos tra·
balhos da Comissão Mista será de até 20
(vinte) dias, a partir da designação de seus
membros.

Parágrlfo ónico - Em se tratando de
projetos de lei mencionados no art. ms da
Constituição Federal, ser' final o pronun
ciamento da Comissão, salvo se 113 (um
têrço) dos membros da Cêmara respectiva



OUTUBRO A DEZEMBRO - 1970, 213

pedir ao Presidente a votação em Plenário,
que se fará sem discussão de emenda apro
vada ou rejeitada na Comissão.

SEÇÃO m
Do Projeto de Lei Orçamentária

Art. 89 - A mensagem do Presidente
da República, encaminhando projeto de lei
orçamentária, será recebida e lida em sessão
conjunta, especialmente convocada para êsse
fim, a realizar-se dentro em 48 (quarenta e
oito) horas de sua entrega ao Presidente do
Senado.

Art. 90 - O projeto de lei orçamentá
ria será apreciado por uma Comissão Mista
constituída até a primeira quinzena do mês
de julho e integrada por 45 (quarenta e
cinco) Deputados e 15 (quinze) Senadores,
e Suplentes, em número de um têrço de sua
composição, indicados pelas lideranças, obe
decida a proporcionalidade partidária.

§ 1'" - O Suplente só participará dos
trabalhos da Comissão na ausência ou impe
dimento de membro titular.

§ 2'" - As deliberações da Comissão
Mista iniciar-se-ão pelos representantes da
Câmara dos Deputados, sendo que o voto
contrário da maioria dos representantes de
uma das Casas importará na rejeição da ma
téria.

§ 39 - Na eleição do Presidente e
do Vice-Presidente da Comissão, não se
~plicam as disposições do parágrafo anterior.

Art. 91 - Além do Presidente e do
Vice-Presidente, a Comissão terá tantos Re
latores e Relatores-Substitutos quantos o seu
Presidente entender necessários para as
partes e anexos do projeto.

§ 19 - A critério da Presidência,
poderá ser designado um Relator-Geral, que
coordenará o trabalho dos demais Relatores.

§ 2'" - Na escolha do Presidente, do
Vice-Presidente e dos Relatores será obede
cido um sistema de rodízio entre os repre
sentantes da Câmara dos Deputados e do
senado Federal.

Art. 92 - Cada anexo ou subanexo será
tratado como projeto autônomo, mantendo-
se, entretanto, em cada caso, o número do
projeto integral, aerescido do número de
ordem do anexo respectivo_

Parágrafo únic:o - O disposto neste ar·
tigo não se aplica à redação final.

Art. 93 - O projeto será distribuído em
avulsos nos 5 (cinco) dias seguintes à sua
leitura.

Art. 94 - Perante a Comissão, poderão
ser oferecidas emendas ao projeto no prazo
de 20 (vinte) dias a contar da distribuição
dos avulsos.

§ 19 - O pronunciamento da Comis
são sôbre as emendas será conclusivo e final,
salvo se 113 (um têrço) dos membros da
Câmara dos Deputados mais 113 (um têrço)
dos membros do Senado Federal requere
rem a votação, em Plenário, de emenda por
ela aprovada ou rejeitada (Constituição,
art. 66, § 3Q).

§ 29 - Não será aceita emenda da
qual decorra aumento de despesa.

§ 3'" - Na votação das emendas obe·
decer-sc-á ao disposto no § 19 do art. 65 da
Constituição.

§ 4'" - Nos 20 (Vinte) dias seguintes
ao encerramento do prazo para apresenta
ção de emendas, a Comissão deverá apresen
tar o seu parecer.

Art. 9S - Dentro em 3 (três) dias de
sua instalação, a Comissão elaborará e fará
publicar as normas para o oferecimento de
emendas e disciplina de seus trabalhos, obe
decidas as disposições anteriores e ainda:

- nenhum dos membros da Co-
missão poderá falar mais de
5 (cinco) minutos, prorrogá·
veis por mais 5 (cinco), sôbre
emenda, salvo o Relator, que
falará por último, podendo
fazê-lo pelo dôbro do prazo;

11 - se algum Congressista preten·
der esclarecer a Comissão
sôbre qualquer emenda de
sua autoria, poderá falar pelo
prazo improrrogável de 5
(cinco) minutos;

111 - a critério do Presidente, fal
tando 3 (três) dias, ou menos,
para o término do prazo para
a apresentação do parecer, o
projeto e as emendas pode
rão ser apreciados, na Comis
são, sem discussão ou enca·
minhamento;

IV - não se concederá vista de pa
recer, projeto ou emenda;

V - as emendas inadmitidas, com
a respectiva decisão, serão
publicadas separadamente das
aceitas; da decisão caberá
recurso de seu autor para a
Comissão;

VI - serão publicadas, em avulsos,
as emendas aprovadas ou re-
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jeitadas com os respectivos
pareceres;

VII - na Comissão, serão votadas.
em grupos, as emendas, con
forme tenham parecer favo
rável ou contrário do Relator,
ressalvados os destaques.

Art. 96 - As publicações de que trata
o artigo anterior serão feitas nos 5 (cineo)
dias seguintes à apresentação do parecer
pela Comissão.

Art. 97 - Distribuídos os avulsos do
parecer e das emendas, abrir-se-á o prazo
de 5 (cinco) dias para a apresentação ao
Presidente do Senado do requerimento pre
visto no § 39 do art. 66 da Constituição.

Par6grllfo único - Será feita a publi
cação, em avulsos, das emendas pendentes
de votação em Plenário.

Art. 98 - Findo o prazo estabelecido
no artigo anterior, será convocada sessão
conjunta, a realizar-se, no máximo, 48 (qua
renta e oito) horas depois, destinada à
apreciação da matéria.

Art. 99 - As emendas pendentes de
decisão do Plenário serão discutidas e vota·
das em grupos, conforme tenham. parecer
favorãvel ou contrário, ressalvados os des
taques.

Art. 100 - Se a Comissão, no prazo fixa·
do, não apresentar o seu parecer, o Presi
dente do Senado, feita a publicação das
emendas, convocará sessão conjunta para a
apreciação da matéria, quando designará
Relator que proferirá parecer oral.

Art. 101 - Encerrada a votação do pro
jeto, a Comissão terá o prazo de 10 (dez)
dias para apresentar a sua redação final.

Par'frafo único - A redação final, que
independe de discussão, será votada em
sessão conjunta, convocada para 48 (quaren
ta e oIto) horas depois de publicada em
avulsos.

Art. 102 - Na tramitação do projeto de
lei or<;amentária anual, além das disposi
ções desta Se<;ão, serão aplicadas, no que
couber, as normas estabelecidas neste Re
gimento para os demais projetos de lei.

Art. 103 - À tramitação de projeto de
orçamento plurianual de investimentos apli
car-se-ão, no que couber, as normas previs
tas nesta seção.

SEÇÃO IV

Do Veto

Art. 104 - Comunicado o veto ao Pre
sidente do Senado, êste convocará sessão

conjunta, a realizar-se dentro em 72 (seten.
ta e duas) horas, para dar conhecimento da.
matéria ao Congresso Nacional, designação
da Comissão Mista que deverA relaU·lo e
estabelecimento do calendário de sua tra·
mitação.

§ 19 - O prazo de que trata o § 3«1
do art. 59 da Constituição serA contado a
partir da sessão convocada para conheci
mento da matéria.

§ 29 - A Comissão ser' composta de
3 (três) Senadores e 3 (três) Deputados,
indicados pelos Presidentes das respectivas
Câmaras, integrando-a, se possível, os Rela"
tores da matéria na fase de elaboração do
projeto.

Art. 105 - A Comissão Mista terA o
prazo de 20 (vinte) dias, contados da data
de sua constituição, para apresentar seu
Relatório.

Art. 106 - Distribuídos os avulsos com
o texto do projeto, das partes vetadas e
sancionadas e dos pareceres das Comlas6es
que apreciaram a matéria, com o relatório
ou sem êle, será realizada, no dia fixado no
calendário, a sessão conjunta para deliberar
sôbre o veto.

Art. 107 - Na deliberação do Congresso
sôbre o veto, será objeto de votação a ma
téria vetada, considerando-se aprovado o
projeto ou dispositivo que obtiver () voto
de 2/3 (dois terços) dos membros de cada
uma das Casas, em votação pública.

Art. 108 - Não serão objeto de delibe
ração do Congresso os vetos referentes aos
projetos de lei mencionados no art. 42, V,
da Constituição, quando a apreciação ser'
privativa do Senado.

SEÇÃO V
Dos Dec:reto..L.il

Art. 109 - Dentro em 5 (cinco) dias da
publicação do texto do decreto-Iei espedido
pelo Presidente da República, na forma do
art. 55 da Constituição Federal, \} COn~
Nacional deverá realizar sessão conjunta
destinada à leitura da matéria e constitui·
ção da Comissão Mista para emitir parecer
sôbre a mesma.

Art. no - O parecer deverá ser profe
rido no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da
designação dos membros da Comissão, e
concluirá pela apresentação de projeto de
d.ecreto legislativo aprovando ou rejeitando
o decreto-Iei.

Art. 111 - Com o parecer da Comlssio,
ou sem êle, o decreto-lei serã submetido l
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deliberação do Plenário em sessão conjunta,
convocada até 40 (quarenta) dias após a ses
são destinada à leitura da matéria.

Art. 112 - O decreto legislativo será
promulgado pelo Presidente do Senado.

SEÇÃO VI

Das Impugnações do Tribunal
de Contas

Art. ]]3 - No caso previsto no art. 72,
§ 69, da Constituição, recebida a solicitação
do Tribunal de Contas, o Presidente do Se
nado convocará sessão conjunta, a realizar
se dentro de 72 (setenta e duas) horas, na
qual será designada a Comissão Mista para
emitir parecer sôbre a matéria e fixado o
calendário para sua tramitação.

Par'grafo único - A Comissão terá o
prazo de 10 (dez) dias para emitir parecer,
que deverá concluir pela apresentação de
projeto de resolução, sustando a execução
do contrato, considerando insubsistente a
impugnação, ou determinando providências
necessáIia5 ao re;;guardo dos objetivos le
,e;ais. o quc será apreciado em sessão con
junta.

Art. 114 - Encerrada a discussão, com
emendas, a matéria voltará à Comissão
Mista. que terá o prazo de 48 (quarenta e
oíto) horas para examiná-Ias.

Art. 115 - Publicado o parecer sôbre as
emendas e distribuídos os avulsos, será con
vocada sessão conjunta destinada à votação
da matéria.

SECA0 vn
Da Delegação Legislativa

Art. 116 - O Congresso Nacional poderá
delegar podêres pata elaboração legislativa
ao Presidente da República ou à Comissão
Mista Especial para êsse fim constituída.

Art. 1]7 - Não poderão ser objeto de
delegação os atos da competência exclusiva
do Congresso Nacional e os da competên
cia privativa da Câmara dos Deputados ou
do Senado Federal nem a legislação sôbre:

I - organização dos juízos e tri
bunais e as garantias da ma
gistratura;

11 - a nacionalidade, a cidadania,
os direitos públicos e o direí
to eleitoral; e

111 - o sistema monetário.
Art. 118 - A delegação poderá ser soli·

citada pelo Presidente da República ou pro
posta por Lider ou 1/3 (um têrço) dos mem-

bros da Câmara dos Deputados ou do Senado
Federal.

Art. 119 - A proposta será remetida ou
apresentada ao Presidente do Senado Fe
deral, que convocarã sessão conjunta, a ser
realizada dentro em 72 (setenta e duas)
horas, para que o Congresso Nacional dela
tome conhecimento.

§ 19 - Na sessão de que trata êste
artigo, distribuída a matéria em avulsos,
será constituída a Comissão Mista para emi
tir parecer sôbre a proposta.

§ ,29 - A Comissão deverá concluir
seu parecer pela apresentação de projeto de
resolução, que especificará o conteúdo da
delegação, os têrmos para o seu exercício e
fixará, também, prazo não superior a 45
(quarenta e cinco) dias para promulgação,
publicação ou remessa do projeto elaborado,
para apreciação pelo Congresso Nacional.

Art. ]20 - Publicado o parecer, e distri·
buídos os avulsos, será eonvocada sessão
conjunta, para dentro em 5 (cinco) dias, des
tinada à discussão da matéria.

Art. 121 - Encerrada a discussão, com
emendas, a matéria voltará à Comissão, que
terá o prazo de 8 (oito) dias para sõbre elas
emitir parecer.

Parágrafo único - Publicado o parecer, e
distribuídos os avulsos, será convocada ses
sào conjunta para votação da matéria.

Art. 122 - O projeto de resolução, uma
vez aprovado, será promulgado dentro de
24 (Vinte e quatro) horas, feita a comunica
ção ao Presidente da República, quando fôr
o caso.

Art. 123 - As leis delegadas, elaboradas
pelo Presidente da República, irão à pro
mulgação, salvo se a resolução do Congresso
Nacional houver determinado a votação do
projeto pelo Plenário.

Art. 124 - Dentro em 48 (quarenta e
oito) horas do recebimento do projeto elabo·
rado pelo Presidente da República, a Presi
dência do Senado remeterá a matéria à
Comissão que tiver examinado a solicitação
para, no prazo de 5 (cinCO) dias, emitir seu
parecer sôbre a conformidade, ou não, do
projeto com o conteúdo da delegação.

Art. 125 - O projeto elaborado pelo Pre
sidente da República será votado em globo,
admitindo-se a votação destacada de partes
consideradas, pela Comissão, em desacôrdo
com o ato da delegação.

Art. 126 - No caso de delegação à Cc>
missão Mista Especial, não estando determi
nada, na resolução, a votação do projeto



216 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

pelo Plenário. ou se, no prazo de 10 (dez)
dias de sua publicação, a maioria da Comis·
são ou 115 (um quinto) da Câmara dos Depu
tados ou do Senado Federal não requerer a
votação, o projeto será enviado ao Presi·
dente da República, para sanção.

Art. 127 - Não realizado, no prazo estio
pulado, qualquer dos atos referidos no arti
go 119, § 29, in fin., considerar·se-á insubsis·
tente a delegação.

SEÇÃO VIII
O. R.form. do Regimento Comum

Art. 128 - O Regimento Comum poderi
ser modificado por projeto de resolução
de iniciativa: •

li) das Mesas do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados;

b) de, no mínimo, 100 (cem) subscrito
res, sendo 20 (vinte) Senadores e 80
(oitenta) Deputados.

§ 19 - O projeto será apresentado
em sessão conjunta.

§ 29 - No caso da alínea li, distri·
buido o projeto em avulsos, será convocada
sessão conjunta para dentro em 5 (cinco)
dias, destinada a sua discussão.

§ 39 - No caso da alínea b, recebido
o projeto, será encaminhado às Mesas do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados,
para emitirem parecer no prazo de 15 (quin·
ze) dias.

§ 49 - Esgotado o prazo previsto no
parágrafo anterior, com ou sem parecer,
será convocada sessão conjunta, a realizar
se dentro em 5 (cinco) dias, destinada à
discussão do projeto.

Art. 129 - Encerrada a discussão, com
emendas de iniciativa de qualquer Congres
sista, o projeto voltará às Mesas do Senado
e da Câmara para sôbre elas se pronuncia
rem no prazo de 10 (dez) dias, findo o qual,
com ou sem parecer, será convocada sessão
conjunta para votação da matéria.

Art. 130 - As Mesas do Senado e da cA
mara dos Deputados, se assim acordarem,
poderão oferecer parecer único, tanto sôbre
o projeto quanto sôbre as emendas.

TITULO V

DIII Questões de Ordem

Art. 131 - Constituirá questão de ordem,
suscitável em qualquer fase da sessão, pelo
prazo de 5 (cinco) minutos, tõda dúvida
l>ôbre a interpretação dêste Regimento. na
sua prática exclusiva ou relacionada com a
Constituição.

§ 19 - A questio de ordem den lei'
objetiva, indicar o dispoaitivo regimental em
que se baseia, referir-se a caso concreto re
lacionado com a matéria tratada Da ocasIIo,
não podendo versar ~se de natureza do\1trl·
nária ou especulatlva.

§ 29 - Para contraditar a questiG
de ordem, será permitido,. um Congresailo
ta, falar por prazo nio excedente ao findo
neste artigo.

Art. 132 - :fl irrecorrível a decisão da
Presidência em questão de ordem, salvo se
estiver relacionada com disposltl:vo eouti-
tucional '

§ 19 - Apresentado o recurso, qll8
não terá efeito suspensivo, o Pres1den~ .ex
officio ou por proposta do reeom:ente, defe
rida pelo Plenário, remeterá a maUria l
Comissão de Constituição e Justiça da casa
a que pertencer o recorrente.

§ 29 - O parecer da ComiBsio, apro
vado pelo Plenãrio, fixará norma a _
observada pela Mesa nas hipóteses idêDtica&

Art. 133 - Nenhum Congressista podá
renovar, na mesma sessão, questão de ordem
resolvida. pela Presidência.

TrTULO VI

Das Disposlça.. ComUM .....
o ProCftSO Lttl".ttn

CAPITULO I
Dal Dlspollções O.r.l.

Art. 134 - O projeto de lei, aprovado
em uma das Casas do Congresso Naclonal,
será enviado à outra Casa, em autógrafos as
sinados pelo respectivo Presidente.

Par'gnfo único - O projeto 1eri. uma
ementa e serA acompanhado de c6pia ou pu.
blicação de todos os documentos, votos e
discursos que o instruíram em sua tramita
ção.

Art. 135 - A retificaçio de mco~1
de linguagem, feita pela CAmara revisOra.
desde que não altere o sentido da proposi.
ção, não constitui emenda que exija sua
volta à CAmara iniciadora.

Art. 136 - Emendado o projeto pela CA
mara revisora, esta o devolverA 1 CAman.
iniciadora, acompanhado das emendas, com
cópia ou publicação dos documentos, votos e
discursos que instruftam a sua tramitação.

Art. 137 - Ao votar as emendas ofere
cidas pela Câmara revisora, s6 é lielto 1
Câmara iniciadora cindi·las quando se tratar
de artigos, parágrafos e aUneas, desde que
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não modifique ou prejudique o sentido da
emenda.

Art. 138 - A qualquer Senador ou Depu
tado, interessado na discussão e votação de
emenda na Câmara revisora, é permitido
participar dos trabalhos das Comissões que
sôbre ela devam opinar, podendo discutir
a matéria sem direito a voto.

Art. 139 - Os projetos aprovados defi
nitivamente serão enviados à sanção no
prazo improrrogável de 10 (dez) dias.

Art. 140 - Quando sôbre a mesma ma
téria houver projeto em ambas as Câmaras,
terá prioridade, para a discussão e votação,
o que primeiro chegar à revisão.

CAPITULO TI

Das Disposições sôbre Matérias com
Tramitação em Prazo Determinado

Art. 141 - Recebido projeto de lei, de
iniciativa do Presidente da República, com
tramitação em prazo determinado, a Câmara
dos Deputados terá 45 (quarenta e cinco)
dias Dara apreciá·lo, findos os quais, sem
deliberação, será o texto tido como aprovado
naquela Casa.

Parágrafo único - O Senado terá o prazo
de 45 (quarenta e dnco) dias para revisão
aa matéria, que será feita:

a) no texto aprovado pela Câmara dos
Deputados, se os autógrafos respec
tivos chegarem ao Senado até 46
(quarenta e seis) dias contados do
recebimento da mensagem presiden
cial encaminhando o projeto;

b) no texto originário do Executivo, se
esgotado, sem deliberação da Câ
mara, o prazo previsto no CllIput
dêste artigo, sendo, neste caso, o fato
comunicado àquela Casa.

CAPITULO m
Dos Projetos Elaborados por Comissão

Mista

Art. 142 - Os projetos elaborados por
Comissão Mista serão encaminhados, alter
nadamente, ao senado e à Câmara dos Depu
tados.

Art. 143 - O projeto da Comissão Mista
terá a seguinte tramitação na Câmara que
dêle conhecer inicialmente:

aI recebido no expediente, será lido e
publicado, devendo ser submetido à
discussão, em primeiro turno, 5 (cin·
co) dias depois;

b) a discussão, em primeiro turno, far
se·á, pelo menos, em 2 (duas) sessões
consecutivas;

c) encerrada a discussão, proceder·se·á
à votação, salvo se houver emendas,
caso em que serão encaminhadas à
Comissão Mista para, sôbre elas,
opinar;

d} publicado o parecer sôbre as emen·
das, será a matéria incluida, em fase
de votação, na Ordem do Dia da
sessão que se realizar 48 (quarenta e
oito) horas depois;

e) aprovado com emendas, voltará o
projeto à Comissão Mista para elabo
rar a redação do vencido;

f) o projeto será incluído em Ordem do
Dia, para discussão, em segundo
turno, obedecido o interstício de 48
(quarenta e oito) horas de sua apro
vação, sem emendas, em primeiro
turno, ou da publicação do parecer
da Comissão Mista, com a redação do
vencido.

§ 19 - A tramitação na Casa revisora
obedecerá ao disposto nas alineas a e e
dêste artigo.

§ 29 - Voltando o projeto à Câma
ra iniciadora, com emendas, será êle ins
truído com o parecer sôbre elas proferido
em sua tramitação naquela Casa.

TITULO VII

Das Disposições Gerais e
Transitórias

Art. 144 - Tôda publicação relativa às
sessões conjuntas e aos trabalhos das Co
missões Mistas será feita no Diário do Con·
gresso Nacional ou em suas seções.

Art. 145 - Mediante solicitação da Pre·
sidência, o Senado Federal e a Câmara dos
Deputados designarão funcionários de suas
Secretarias para atender às Comissões Mis·
tas e aos serviços auxiliares da Mesa nas
sessões conjuntas.

Art. 146 - Durante as sessões conjun
tas, as galerias serão franqueadas ao públi·
co, não se admitindo dos espectadores qual·
quer manifestação de apoio ou reprovação
ao que ocorrer em Plenário ou a prática de
atos que possam perturbar os trabalhos.

Art. 147 - O arquivo das sessões con
juntas ficará sob a guarda da Secretaria do
Senado Federal.

Parágrafo único - Os anais das sessões
conjuntas serão publicados pela Mesa do
Senado Federal.
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Art. 148 - A proposta de emenda à
Constituição em tramitação no Congresso
Nacional ou apenas ap-resentada em qual
quer uma das Câmaras, até a data da vigên
cia dêste Regilnento, será encaminhada à
Comissão de constituição e Justiça da Casa
de origem para que esta ofereça a orienta
ção a ser adotada, pela Presidência do Se
nado, quanto l apreciação da matéria.

Art. 149 - Na indicação dos membros
da Comissão Mista incumbida de emitir pa
re~er sôbre o projeto de lei orçamentária,
na presente sessão legislativa, as lideran
ças aproveitarão, pelo menos, 50% (dn
qüenta por cento) dos membros da Conrls
são de Orçamento da ClInara dos Deputados
e da Comissão de Finanças do Senado Fe
deral.

Art. 150 - As despesas com o funciona..
mento das Sessões conjuntas, bem como das
Comissões Mistas, serão atendidas pela do·
tação própria do Senado Fedem, excetl) no
que se refere 18 despesas com pessoal, que
serão custeadas pela Casa respectiva.

Art. 151 - Nos casos omissos neste Re
gimento aplicat-se-ão as disPDsições do Re
gimento do senado e, se êste ainda f6r
omisso, as do da Câmara dos Deputados.

Art. 152 - Esta Resolução entra em vi
gor na data de sua publicação.

HISTÓRICO DA IESOLUÇAO N.. 1/70 (CN)

1 - Projeto. Rosoluçlo n' 1/70 (CN)

As Mesas Diretoras do Senado Federal e
da Cflmara dos Deputados apresentaram o
Projeto de Resolução n9 1170 (CN), adaptan
do o Regimento Comum às disposições da
Emenda Constitucional n9 1/69: <')

PROJETO DE RESOLUÇAO
N' 1, DE 1970 (CN)

Ad.pt. o Regimento Comum i. di..
poslçh. ã Emenda Constitucional n'
1, de 1969.

TITULO I

DI~io, Objeto e Conyocaçio
da. s..-.. Conlunt••

Art. 19 - A Câmara dos Deputados e o
Senado Federal, sob a direção da Mesa dês
te, reunir-se-ão em sessão conjunta para:

I - inaugurar a sessão legislati.
va (art. 29, § 39, da Const!·
tuiçãG);

11 - dar posse ao Presidente e ao
Vice-Presidente da Repúbli·

C8 eleitos (art. 18 da CoDlti·
tuição);

111 - discutir, votar e promuJaar
eméndas à Cot\Itltuiçáa (IN.
48 e 49 da ConstituJçio);

IV - deliberar s6bre projetos de
lei da iniciativa do Presiden·
te da RepúbUcaJ no caso do
art. 51J § 29, da CoDatitu1oiOj

V - discutir e votar o orçameato
(art. 29, § 39, m, da CoDIti
tuição);

VI - conhecer de maUria vetada
e sÔbre ela deliberar (m
59, § 39, da CoDstituiçio)j

VII - deliberar sôbre impugnações
do Tribunal de Contas (m
72. § 69, da Coustituiçio)j

VIII - delegar ao Preside:ntt da Re-
pública podêres para.~
(art 54 da Constituiçio);

IX - delegar à Com1sslo .podêres
para legillar ~m seu ilome
(att. 53 da Constituiç§o)j

X - elaborar ou reformar O R,e..
gimento Comum (In: 29, §
3\>, n, da Constltuiçio);

XI - atender aos d.emala ~
previstos na Constitulclo e
neste Regimento.

S 19 - Por proposta d.. I(esaa da
Camata dos Deputados e do Senado Federal,
pOderão ser realizadas sessões deaUnadu •
homenagear Chefes de Dta40a estraapl.
ros e comemorativas de datas nacionais.

§ 29 - Terão car'ter solene aa ses
sões referidas nos itens I, n. parte final do
llI, e parágrafo anterior dêste arttao.

Art. 29 - As sessões, que nio tiverem
data legalmente fixada, serio coilvocadu
pelo Presidente do senado ou seu Bubstltu
to. com prévia audiência da Mesa da CAma·
ra dos Deputados.

Art. 3' - As sessões realizar.1Ie-io DO
'P\~uárlo da Clmlara doo DeP\1~ Mi"ft'l
escolha prévia de outro local deYldàm:ente
anunciado.

TfTULO n
Dos LI.....

Art. 49 - São reconhecldaa as lideran
ças de cada Casa, constitufdas na forma dos
respectivos regimentos.
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Art. 59 - Aos Líderes, além de outras
atribui~ões regimentais, compete a indica
ção dos representantes de seu Partido nas
Comissões.

Art. 69 - Ao Líder é lícito usar da
palavra, em qualquer fase da sessão, pelo
prazo máximo de 20 minutos, para comu
nicação urgente.

Art. 79 - Em caráter preferencial e
independentemente de inscrição, poderá o
Líder discutir matéria e encaminhar vota
ção.

Art. 8? - Ausente ou impedido o Lí
der, as suas atribuições serão exercidas p~

lo Vice-Líder.

TíTULO III

Das Comissões Mistas

Art. 99 - Os membros das Comissões
Mistas do Congresso Nacional serão desig
nados pelo Presidente do Senado mediante
indicação das lideranças.

§ 19 - Se os Lideres não fizerem a
~ndicação, a escolha caberá ao Presidente.

§- 29 - O calendário para tramita
ção da matéria sujeita ao exame das Co
missões Mistas deverá constar das Ordens
do Dia do S~nado e da Câmara dos Depu
tados.

§ 3? - A fixação do calendário se.
rá feita de maneira que a discussão e vo
tação da matéria não atinjam os últimos
10 (dez) dias do prazo fatal de sua tra
mitação no Congresso Nacional.

Art. 10 - As Comissões Mistas, ressal
vado o .disposto no parágrafo único do art.
89 e no § 2<:1 do art. 103, compor-se-áo de 11
(onze) Senadores e 11 (onze) Deputados,
obedecido o critério da proporcionalidade
partidária, incluindo-se, sempre, um repre·
sentante da Minoria, se a prop:>rcionalida
de não lhe der representação.

§ 19 - Os Lideres poderão indicar
substitutos nas Comissões Mistas, median
te ofício ao Presidente do Senado, que fará
a respectiva designação.

§ 21;1 - As Comissões Mistas reunir
se·áo dentro em 48 horas de sua constitui
ção, sob a Presidência do mais idoso de
seus componentes, para a eleição do Pre·
sidente e do Vice-Presidente.

§ 3\1 - Ao Presidente da Comissão
Mista compete designar o Relator da ma·
téria sujeita ao seu exame.

Art. 11 - Perante a Comissão, no pra
zo de a dias a partir de sua instalação. o

Congressista poderá apresentar emendas
que deverão, nas 24 horas seguintes, ser
despachadas pelo Presidente.

§ 11;1 - Não serão aceitas emendas
que contrariem o disposto no parágrafo
único do art. 57 da Constituição.

§ 29 - Nas 24 horas seguintes a par
tir do despacho do Presidente, o autor da
emenda não aceita poderá recorrer da de
cisão para a Comissão.

Art. 12 - Os trabalhos da Comissão
Mista somente serão iniciados com a pre·
sença mínima do têrço de sua composição.

Art. 13 - Apresentado o parecer, qual
quer membro da Comissão Mista poderá dis
cuti-lo pelo prazo máximo de 15 minutos,
uma única vez, permitido ao Relator usar
da p:.llavra, em último lugar, pelo prazo de
30 minutos.

Parágrafo único - O parecer do Rela·
tor será conclusivo e conterá, obrigatoria
mente, a sua fundamentação.

Art. 14 - A Comissão Mista deliberará
por maioria de votos, presente a maioria de
seus membros, tendo o Presidente somente
voto de desemp:üe.

Art. lS - O parecer da Comissão, sem·
pre que pJssível, consignará o voto dos seus
membros, em separado, vencido, com restri.
ções ou pelas eonc]usões_

Parágrafo único - Serão considerados
favoráveis os votos pelas conclusões e os
com restrições.

Art. 16 - O parecer da Comissão po
rá concluir pela aprovação total ou par
cial, ou rejeição da matéria, bem como pela
apresentação do substitutivo, emendas e
subemendas.

Parágrafo único - O parecer no sentido
do arquivamento da proposição será con·
siderado pela rejeição.

Art. 17 - A Comissão deverá sempre
se pronunciar sôbre o mérito da proposição
principal e das emendas, ainda quando de
cidir pela inconstitucionalidade daquela.

Art. 1B - O parecer da Comissão de·
verá ser publicado no Diário do Congresso
Nacional e em avulsos destinados à distri
buição aos Congressistas.

Art. 19 - Das reuniões das Comissões
Mistas lavrar-se-ão Atas que serão subme.
tidas à sua apreciação.

Art. 20 - Esgotado o prazo destinado
aos trabalhos da Comissão, sem a apresen
tação do parecer, êste deverá ser proferido



220 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGiSLATIVA

oralmente, em Plenário, por ocasião da dis
cussão da matéria.

Art. 21 - As Comissões Parlamentares
Mistas de Inquérito serão criadas em sessão
conjunta, sendo automática a sua institui
ção se requerida por 113 dos membros da
Câmara dos Deputados mais 113 dos mem·
bros do Senado Federal, dependendo de de
liberação. quando requerida por Congres
sista.

Par'grlfo único - As Comissões ParIa·
mentares Mistas de Inquérito terão o núme
ro de membros fixado no ato da sua cria
ção, devendo ser igual a participação de
Deputados e Senadores, obedecido o prin
cípio da proporcionalidade partidáriL

. TtTULO IV
DI Ordem dos Trlbalhos

CAPITULO I
Das Seuões em Gerll

SEÇÃO I
Di,poslç~s Preliminar..

Art. 22 - A sessão conjunta terá a duo
ração de .. horas.

Plr4grafo único - Se O término do tem·
po da sessão ocorrer quando iniciada uma
votação, esta será ultimada independente
mente de pedido de prorrogação.

An. 23 - Ouvido o Plenário. o prazo
de duração da sessão poderá ser prorroga
do:

I) por proposta do Presidente;
b) a requerimento de qualquer Con·

gressista.

§ 19 - Se houver orador na tribuna
o Presidente o interromperá para consulta
ao Plenário sôbre a prorrogação.

§ 29 - A prorrogação será sempre
por prazo fixo que não poderá ser resbin·
gido; salvo por falta de matéria a tratar ou
de número para o prosseguimento da sessão.

§ 39 - Antes de terminada uma
prorrogação, poderá ser requerida outra.

§ 49 - O requerimento ou propos
ta de prorrogação não será discutido e nem
terá encaminhada a sua votação.

Art. 24 - A sessão poderá ser suspen
sa por conveniência da ordem.

Art. 25 - A sessão poderá ser levan
tada, a qualquer momento, por motivo de
falecimento de Congressista ou de Chefe de
um dos Podêres da República.

Art. 26 - No recinto das sessões, sO
mente serão admitidos os. Co:ngreulstas,
funcionários em serviço no Plenário e, na
bancada respectiva, os representantes da
imprensa credenciados junto ao. Poder Le-
gislativo. "

Art. 27 - Lavrar-se-'. de cada sessio
conjunta. ata manuscrita ou daWografada
que, lida na sessão seguinte. será conside
rada aprovada, independenteInente de vo
tação.

Par'grlfo único - Em exposição fun·
damentada, qualquer Congressista poderá
propor a retificação da ata, que será defe
rida pela Presidência. desde que proce
dente.

Art. 28 - As sessões serão públicas, p0
dendo ser secretas se assim o deliberar o
Plenário, mediante proposta da Presidên·
cia ou de Lider, preflxando-se-lhes a data.

. § 19 - A finalidade da sessão secre
ta deverá figurar expre5SlUl1ente na pro
posta, mas não será divulgada.

§ 29 - Para a apreciação da propos
ta, o Congresso funcionará secretamente.

§ 3' - Na discussão da proposta e
no encaminhamento da votação," pOderio
usar da palavra 4 oradores, em grupo de 2
membros de cada Casa, preferentemente de
partidos diversos, pelo prazo de 10 minutos
na discussão, reduzido pua G minutos no
encaminhamento da votação.

. § .49 - Na sessão secreta, antes de
se iniCiarem os trabalhos, o Presidente de
terminar! a saída do Plenário, Tribunas, ga.
lerias e demais dependências, de t6das as
pessoas estranhas, inclusive funcionmos.

§ 5\1 - A ata da sessão secreta será
redigida pelo 29-Secretãrio, submetida 80
Plenário, com qualquer número, antes de
levantada 8 sessão, assinada pelos membros
da Mesa e encerrada em invólucro lacndo,
datado e rubricado pelos 19 e 20·SecretArios
e recolhida ao arquivo.

Art. 29 - As sessões sOmente serão
abertas com a presença minima de 116 de
cada Casa do Congresso.

Art. 30 - A hora do início da sessão,
o Presidente e os demais membros da Mesa
ocuparão os respectivos lugares; havendo
número regimental, será anunciada a aber
tura dos trabalhos.

§ 19 - Não havendo número, o Pre·
sidente aguardará, pelo prazo máximo de
30 minutos, a complementação do quorum;
decorrido o prazo e persistindo 8 falta de
nUmero, a sessão não se realir.ari.
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§ 29 - No curso da sessão, verifi·
cada a presença de Senadores e de Depu·
tados em número inferior ao minimo fixado
no art. 29, o Presidente encerrará os tra·
balhos, ex officio ou por provocação de qual.
quer Congressista.

Art. 31 - Após a apreciação da ata da
sessão anterior, passar-se-á à leitura do ex
pediente.

Parágrafo único - Não haverá oradores
na Hora do Expediente.

SEÇÃO li

Da Ordem do Dia

Art. 32 - Terminada a leitura do Ex·
pediente, passar-se-á à Ordem do Dia.

Art. 33 - Os avulsos das matérias cons
t;ntes da Ordem do Dia serão distribuídos
aos Congressistas com a antecedência mí·
nima de 24 horas.

Art. 34 - Na organização da Ordem do
Dia, as proposições em votação precederão
as em discussão.

Parágrafo único - A inversão da Ordem
do Dia poderá ser autorizada pelo Plenário,
por proposta da Presidência ou a requeri·
mento de Líder.

Art. 35 - Na Ordem do Dia, estando
o projeto em fase de votação e não havendo
número para as deliberações, passar·se-á à
matéria seguinte, em discussão.

§ 19 - Esgotada a matéria em dis
cussão e persistindo a falta de quorum para
as deliberações, a Presidência poderá sus
pender a sessão, por prazo não superior a
30 minutos, ou conceder a palavra a Con·
gressista que dela queira fazer uso, salvo o
disposto no § 29 do art. 30.

§ 2'? - Sobrevindo a existência de
número para as deliherações, voltar-se-á à
matéria em votacão, interrompendo·se o
orador que estiver na Tribuna.

SEÇÃO III
Da Apreciação das Matérias

Art. 36 - A apreciação das matérias
será feita em um só turno de discussão e
votaçã.o, salvo quando se tratar de proposta
de Emenda à Constituição.

Art. 37 - A discussão da proposição
principal, das emendas e subemendas, será
feita em conjunto.

Par'grafo único - Argüida, pela Comis·
são Mista, a inconstitucionalidade da pro
posi~ão, a discussão e votação dessa preli·
minar antecederá a apreciação da matéria.

Art. 38 - Na discussão, os oradores fa
larão na ordem de inscrição, pelo prazo
máximo de vinte minutos, concedendo-se a
palavra, de preferência, alternadamente, a
Congressistas favoráveis e contrários à ma
téria.

Art. 39 - A discussão se encerrará após
falar o último orador inscrito. Se, após o
término do tempo da sessão, ainda houver
inscrições a atender será convocada outra,
ao fim da qual estará a discussão automà·
ticamente encerrada.

§ 1'? - A discussão poderá ser en
cerrada a requerimento escrito de Lider ou
de 10 membros de cada Casa, após falarem,
no mínimo, 4 Senadores e 6 Deputados.

§ 29 - Após falar o último orador
inscrito, ou antes da votação do requeri
mento mendonado no parágrafo anterior, ao
relator é lícito usar da palavra pelo prazo
máximo de vinte minutos.

Ar~. 40 - Não será admitido requeri
mento de adiamento de discussão, podendo,
entretrnto, ser adiada a votação, no máximo,
por 48 horas, a requerimento de Líder,
desde que não seja prejudicada a aprecia
ção da matéria no prazo constitucional.

Art. 41 - O requerimento apresentado
em sessão conjunta não admitirá discussão,
podendo ter sua votação encaminhada por
2 membros de cada Casa, de preferência um
favorável e um contrário, pelo prazo máxi
mo de 5 minutos cada um.

Parágrafo único - O requerimento sôbre
proposição constante da Ordem do Dia de
verá ser apresentado logo após ser anuncia
da a matéria a que se referir.

Art. 42 - A retirada de qualquer pro
posição só poderá ser requerida por seu
autor e dependerá de despacho da Presi
dência.

Parágrafo único - Competirá ao Plenário
decidir sôbre a retirada de proposição com
a votação iniciada.

Art. 43 - Nas deliberações, os votos da
Câmara dos Deputados e do Senado Fe
deral serão sempre computados separada
mente.

§ 1'? - O voto contrário de uma das
Casas importará na rejeição da matéria.

§ 29 - A votação far-se-á primeira·
mente pelos Deputados, salvo' quando se
tratar de matéria vetada e de proposta de
Emenda à Constituição de iniciativa de Se
nadores.
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SEÇÃO IV

D'I ModiIlidad•• d. Votecio

Art. 44 - As votações poderão ser rea·
lizadas pelos processos simbólico, nominal
e secreto.

Per_r.fo único - Ali votações serão
feitas pelo processo simbólico, salvo nos
casos em que seja exigido quorum especial
ou deliberação do Plenário, mediante :re
querimento de Lider ou de 116 de Senado
res ou de Deputados.

Art. 45 - Na votação pelo processo
simbólico, os Congressistas que aprovarem
a matéria deverio permanecer sentados, le·
vantando-se os que votarem pela rejeição.
O pronunciamento dos Lideres represen
tad. o voto de seus liderados presentes,
permitida a declaração de voto.

§ 19 - Proclamado o resultado da
votação de cada Casa, poderá ser feita sua
verificação a requerimento de Lider, de 5
Senadores ou de 20 Deputados.

§ 29 - Na verificação, proceder-se·A
à contagem, por bancada, dos votos favorá
veis e contrários, anotando os Secretários o
resultado de cada fila, a não ser que o :re
querimento consigne o pedido de imediata
votação nominal.

§ 39 - Procedida verificação de vo·
tação, e havendo número legal, não será
permitida nova verüicação antes do decurso
de uma hora.

Art. .., - As chamadas para votações
nominais começarão, numa sessão, pelos re·
presentantes do extremo norte, e, na outra
votação, pelos do extremo sul e, assim,
sempre alternadamente, na mesma ou na
sessão seguinte. Os Lideres serão chamados
em primeiro lugar.

§ 19 - A chamada dos Senadores e
Deputados será feita, preferencialmente, p()r
membros das Mesas das respectivas Casas.

§ 29 - À medida que se sucederem
os votos, o resultado parcial da votação irá
sendo anunciado, vedada a modificação do
voto depois de colhido o de outro Congres·
sista.

Art. 47 - Na votação secreta, o Con·
gressista chamado receberá uma sobrecarta
opaca, de CÔr e tamanho uniformes, e se
dirigirá a uma cabina indevassAvel colocada
no recinto, na qual devem encontrar-se cé·
dulas para a votação. Após colocar na sobre
carta a cédula escolhida, lançá-ia·é. na urna,
que se encontrará no recinto, sob a guarda
de funcionários previamente designados.

§ 19 - Conduzida a uma à Mesa.
sOmente votarão os componentes desta.

§ 29 - A .apuração Beri feita pela
Mesa, cujo Presidente conridar', para escru·
tinadores, um Senador e um Deputado, de
preferência filiados a partid08 politicos
di~rsos.

§ 39 - Os escrutinadol'e8 abririo às
sobrecartas e entregarão as cédulas a08
secretários que contarão os votos apurados,
sendo o resultado da votação anunciado pelo
Presidente.

Art. 48 - Presente à sessão, o Con·
gressista sõmente poderA deixar de votar
em assunto de interêsse pessoal, devendo
comunicar à Mesa seu impedimento. compu·
tado seu comparecimento para efeito de
quorum.

SECÃO V

Do Procalsa"'ento di Vote;io

Art. 49 - Encerrada a discussão. pu
saro8e-á, imediatamente, à votação da ma.
téria, podendo encaminhá-la 4 Senadores e
4 Deputados, de preferência de partidos
düerentes, pelo prazo de 5 minutos cada
um.

§ 1'l - Votar·se-à, em primeiro lugar,
o projeto, ressalvados os destaques dêle re
queridos e as emendas.

§ 29 - As emendas serão votadas em
grupos, conforme tenham parecer favotAvel
oU contrário, ressalvados os d~\les e in·
c1uidas, entre as de parecer favorivel, as da
Comissão. Das destacadas, serão votadu.
inicialmente, as supressivas, seguindo-se
lhes as substitutivas, as modificativas e as
aditivas.

§ 39 - As emendas com subemendas
serão votadas uma a uma, salvo deliberação
em contr~o, sendo que as subemendas
substitutivas ou supressivas serão votadas
antes das respectivas emendas.

§ .c' - Havendo suhstitutivo, terá
preferência sôbre o projeto, se de autoria
da Comissão, ou se dela houver recebido
parecer favorável, salvo deliberação em con
trário.

§ 59 - Quando o projeto tiver pre
ferência de votação sôbre o substitutlvo ê
licito destacar parte dêste para incluir
JUlquele; recaindo a preferência sôbre o
substitutivo, poderão ser destacadas partes
do projeto ou emendas.

§ 69 - Aprovado o substitutivo, fi·
cam prejudicados o projeto e as emendas,
salvo o disposto no parágrafo anterior.
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Art. 50 - Os requerimentos de prefe
rência e de destaque, que deverão ser apre·
sentados até ser anundada a votação da
matéria, só poderão ser formulados por
Llder, nào seriio discutidos e não terão en
caminhada sua votação.

SEÇAO VI
Da Redaçio Final e dos Autógrafos

Art. 51 - Concluída a votação, a maté
ria vollará à Comissão Mista para a redação
final, ficando interrompida a sessão pelo
tempo necessário à sua lavratura, podendo,
entretanto, ser concedido à Comissão prazo
máximo de 24 horas para sua elaboração.

§ lI? - Apresentada à Mesa, a reda·
ção final será lida e imediatamente subme·
tida à discussão e votação.

§ 2° - Será dispensada a redação
final se o projeto fôr aprovado sem emendas
ou em substitutivo integral, e o texto consi·
derado em condições de ser definitivamente
aceito.

Art. 52 - Aprovado em definitivo, o
texto do projeto será encaminhado, em autó·
grafos. ao Presidente da República, para
sanção.

ParágrOlfo único - Tratando·se, porém,
de matêria da competência exclusiva do
Congresso Nacional. salvo proposta de
emenda à Constituição. será promulgada
pelo Presidente do Senado.

CAPfTULO 11

DOIS Ses$ões Solenes

SEÇAO I

Normas Gerais

Art. S3 - Nas sessões solenes, integra
rão a Mesa o Presidente da Cámara e, me
diante eonvite, o Presidente do Supremo
Tribunal Federal. No recinto serão reserva·
dos lugares às altas autoridades civis, mili·
tares, eclesiásticas e diplomátieas especial
mente cenvidadas.

Parágrafo único - As sessôcs solenes
realizar·se-ão com qualquer número.

Art. 54 - Composta a Mesa, o Presi·
dente declarará aberta a sessão e o fim para
que foi convocada.

Par.igrafo único - Não será lida Ata da
sessão anterior e nem haverá expediente.

Art. 55 - Nas sessões solenes, somente
poderão usar da palavra um senador e um
Deputado. de preferência de partidos dife
rentes. e previamente designados pelas res
pectivas Câmaras.

Parágrafo único - Na inauguração de
Sessão Ulgislativa e na posse do Presidente
e Viee·Presidente da República, não haverá
oradores.

Art. 56 - Nas sessôcs solenes, não
serão admitidas questões de ordem,

Art. 57 - As Alas das sessões solenes
independem de aprovação.

SEÇAO 11

Da Inauguraç,io dI'! Sessão Legislativa

Art. '58 - Uma vez composta a Mesa e
declarada aberta a sessão, o Presidente
proclamará inaugurados os trabalhos do
Congresso Nacional e anunciará a presença,
na Casa, do enviado do Presidente da Hepú
blica, portador da ~icnsagem, determinando
seja êle condu:ido até a Mesa, pelos Dire·
tores da Se(:retaria do Senado e da Câmara
dos Deputados, sem atravessar o Plenário.

Parágrafo único - Entregue a Mensagem,
o enviado do Presidente da República se
retirará. devendo ser acompanhado até a
porta, pelos referidos Diretores, e, no caso
de pretender assistir à sessão, conduzido a
lugar previamente reservado.

Art. 59 - De p~sse da Mensagem, o
Presidente mandará proceder a sua leitura
pelo l°·Secretário, fa7.endo distribuir exem
plares impressos, se houver, aos Congressis
tas.

Art. 60 - Finda a leitura da Mensagem,
será encerrada a sessão.

SEÇAO 11I

Da Posse do Presidente fi do Vice-Presidente
da República

Art. 61 - Aberta a sessão, o Presidente
designará 5 senadores e 5 Deputados para
comporem a comissão incumbida de receber
os empossandos à entrada principal c condu·
zi·los ao Salão de Honra, suspendendo·a em
seguida.

Art. 62 - Reaberta a sessão, o Presi
dente e o Vice·Presidente eleitos serão in·
troduzidos no Plenário, pela mesma comis·
são anteriormente designada, indo ocupar os
lugares, respectivamente, à dlreib c à es
querda do Presidente da Mesa.

Parágrafo único - Os espectadores. in·
c1usive os membros da Mesa, conservar·se·
ão de p2.

Art. 63 - O Presidente da Mesa anun·
ciará, em seguida. que o Presidente da
República eleito irá prestar o compromisso
determinado no art. 76 da Constitui.;ão. soli
citando aos presentes que permaneçam de
pé, durante o ato.
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Art. 64 - Cumprido o disposto no arti
RO anterior, o Presidente da Mesa procla·
mará empossado o Presidente da República.

Art. 65 - Observadas as mesmas forma
lidades dos artigos anteriores, será, em
seglÚda, empossado o Vice-Presidente da Re·
pública.

Art. 66 - Após a prestação dos com·
promissos. o 1c:>-secretário procederá à lei·
tura do têrmo de posse que será assinado
pelos empossados e pelos membros da Mesa.

Art. 67 - Ao Prc:;itlente da República
poderá ser concedida a palavra para se diri
gir ao Congresso Nacional e à Nação.

Art. 68 - Finda a solenidade. a Comis·
são de recepção conduzirá o Presidente e
o Vice·Presidente da República ;I local pre
viamente designado, encerrando-se a sessão.

SEÇÃO IV

Da Recepção li Chefe de Estlldo Estrllngeiro

Art. 69 - Aberta a sessão, o Presidente
designará 3 Scnóldores e 3 DepuUldos para
comporem a Comissão incumbida de receber
o visitante à entrada principal e conduzi·lo
ao Salão de Honra, suspendendo, em se
guida, a sessão.

Art. 70 - Reaberta a sessão, o Chefe
de EsUldo será introduzido no Plenário pela
Comissão anteriormente designada, indo
ocupar, na Mesa, o lugar à direita do Pre
sidente.

§ 1'" - Os espectadores, inclusive os
membros da Mesa. com exceção do Presi
dente, I:onservar-se·ão de pé.

§ 2° - :Em seguida, será tlada a pa·
lil\Ta aos oradores.

Art. 71 - Se o visiUlnte quiser usar da
palavra, deverá fazê·lo após os oradores da
sessão.

Art. 72 - Finda a solenidade, a Comis
são de recepção conduzirá o visitante a lugar
previamente designado, encerrando·se a
sessão.

CAPITULO m
Das Matérias Legislativas

SEÇÃO I

D. Proposta de Emenda à Constituição

Art. 73 - Encaminhada ao Presidente
do Senado Federal proposta de Emenda à
Constituição, êste convoca rã sessão conjunta.
a realíl.1r-se dentro de 5 (cinco) dias, para
seu recebimento, leitura, publicação, distri-

buição de avulsos, designação da Comissão
Mista e organização do calendário.

Pllrágrafo único - O prazo de que trata
o art. 48 da Constituição começará a correr
da data da sessão de recebimento da pro·
posta.

Art. 74 - Na sessâo a que se refere o
a.rti.go anterior, o Presidente poderá rejeitar,
IImmarmente, a proposta que n20 atenda
ao dIsposto no art. 47, §§ 19 a 3°, da Cons
tituição.

Art. , 7~ - A partir de sua constituição,
a Comlssao terá o prazo de 30 dias para
emitir parecer sôbre a proposta.

Art. 76 - Perante a Comisão poderão
ser apresentadas emend3S, com a assinatura
no mínimo, de 1/3 dos membros da Cãmar~
dos Deputados ou Senado Federal.

Art. 77 - O parecer da Comissão res
tringir-se·á, exclusivamente, no exame da
proposta e das emendas apresentadas, na
forma do artigo anterior.

Art. 78 - A proposta será submetida a
~ois tur~os de discussão e votaçào, com o
mtersticlO máximo de 10 (dez) dias entre um
turno e outro, iniciando-se o primeiro até 35
(lrinta e cim'o) dias após sua leitura.

Art. 79 - Encerrada a discussão, pas
sar-se·á à votaçâo da proposta, concedendo·
se a palavra aos inscritos para seu enca
minhamento.

Art. 80 - A proposta terá preferência
para voUlção, salvo deliberação do Plenário,
mediante requerimento de Líder.

Art. 81 - Os voto serão tomados pelo
processo nominal.

Art. 82 - Aprovada, em primeiro tur·
no, a proposta voltará fi Comissão MisUl,
que terá o prazo de 48 horas para elaborar
a redação para o segundo turno.

ParAgr8~O único - S:lrá dispensada a re
dação se a proposta fôr aprovada sem
emendas.

Art. 83 - Na discussão, em segundo
turno. a palavra será concedida, preferen·
cialmente, aoS Congressistas que não tive·
rem discutido a proposta nO turno inicial,
vedada a apresentação de novas emendas.

Art. 84 - Será aprovada a proposta que
obtiver, nos dois turnos, dois têrços dos
votos dos membros da Câmara dos Depu
tados e do Senado }'edera!.

Art, 85 - Considctar-sc·á prejudicada
a proposta se não se compleUlr a Sua apre
ciação no prazo de 60 (sessenta) dias, fixado
no art. 48 da Constituição.
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Art. 86 - Aprovada a proposta em se
gundo turno, as Mesas da Câmara dos Depu·
tados e do Senado Federal, em sessão con
junta, solene, promulgarão a· Emenda à
Constituição com o respectivo número de
ordem.

Parágrafo único - A sessão para a pro
mulgação será convocada para data que não
exceda o prazo fixado para a tramitação da
proposta.

SEÇÃO II

Do Projeto de Lei de Iniciativa do
Presidente da República

Art. 87 - A Mensagem do Presidente
da República, encaminhando Projeto de Lei
para tramitação nos têrmos do art. 51, § 2C!,
da Constituição, será recebida em sessão
conjunta, convocada especialmente para êsse
fim e a realizar-se no prazo de 72 horas a
partir de sua entrega ao Presidente do
Senado.

§ 19 - Na sessão de que trata êsse
artigo, o projeto será lido, publicado e dis·
tribuido em avulsos, sendo designada a
respectiva Comissão Mista e organizado o
calendário para sua tramitação.

§ 29 - Não havendo deliberação do
Congresso Nacional no prazo estipulado no
§ 3C! do art. 51 da Constituição, será consi
derado aprovado o Projeto.

§ 39 - Tratando-se de Projeto de Lei
Complementar, estará êle prejudicado se
esgotado o prazo do parágrafo anterior, sem
deliberação.

Art. 88 - O prazo destinado aos traba
lhos da Comissão Mista será de até 20 (vinte)
dias, a partir da designação de seus mem
bros.

SEÇÃO III
Do Projeto de Lei Orçamentária

Art. 89 - A Mensagem do Presidente
da República, encaminhando projeto de lei
orçamentária, será recebida e lida em sessão
conjunta especialmente convocada para êsse
fim, a realizar-se dentro em 48 horas de sua
entrega ao Presidente do Senado.

Parágrafo único - O projeto de lei orça
mentária será apreciado por uma Comissão
Mista constituída de 15 Deputados e 15 Se
nadores, indicados pelas lideranças, obede·
cida a proporcionalidade partidária.

Art. 90 - A Comissão terá um Relator
Geral e tantos Relatores parciais e Relatores
substitutos quantos o seu Presidente enten·
der necessários, para as partes e anexos do
projeto.

Parágrafo único - Na escolha do Presi
dente, do Relator-Geral e dos Relatores
parciais, será obedecido um sistema de rodí
zio entre os representantes da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.

Art. 91 - Cada anexo ou subanexo será
tratado como projeto autônomo, mantendo·
se, entretanto, em cada caso, o número de
projeto integral, acrescido do número
de ordem do anexo respectivo.

Parágrafo único - O disposto neste artigo
não se aplica à redação final.

Art. 92 - O projeto será distribuído em
avulsos nos 5 (cinco) dias seguintes à sua
leitura.

Art. 93 - Perante a Comissão, poderão
ser oferecidas emenàas ao projeto no prazo
de 20 (vinte) dias a contar da distribuição
dos avulsos.

§ 19 - O pronunciamento da Comis
são sôbre o projeto e as emendas será con
clusivo e final, salvo se 1/3 dos membros
da Câmara dos Deputados mais 113 dos
membros do Senado Federal requererem a
votação, em Plenário, de emenda por ela
aprovada ou rejeitada (Const., art. 66, § 3C!).

§ 29 - Não será aceita emenda da
qual decorra aumento de despesa.

§ 39 - Nos 20 (vinte) dias seguintes
ao encerramento do prazo para apresentação
de emendas, a Comissão deverá apresentar
o seu parecer.

Art. 94 - Dentro em 3 dias de sua ins
talação, a Comissão elaborará e fará publicar
as normas para o oferecimento de emendas
e disciplina de seus trabalhos, obedecidas as
disposições anteriores e ainda:

, - nenhum dos membros da Co
missão poderá falar mais de
5 (cinco) minutos, prorrogá
vel por mais 5, sôbre emenda,
salvo o Relator, que falará
por último, podendo fazê-lo
pelo dôbro do prazo;

11 - se algum Congressista preten·
der esclarecer a Comissão
sôbre qualquer emenda de
sua autoria, poderá falar pelo
prazo improrrogável de 5 mi
nutos;

111 - a critério do Presidente, fal·
tando 3 dias, ou menos, para
o término do prazo para a
apresentação do parecer, o
projeto e as emendas poderão
ser apreciados, na Comissão,
sem discussão ou encaminha
mento;
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IV - não se concederá vista do
parecer, projeto ou emenda;

V - as emendas inadmitidas, com
a respectiva decisão, serão
publicadas separadamente das
aceitas; da decisão, caberá
recurso de seu autor para a
Comissão;

VI - serão publicadas, em avulsos,
as emendas aprovadas ou re
jeitadas, com os respectivos
pareceres.

Art. 95 - As publicações de que trata
o artigo anterior serão feitas nos 5 dias se·
guintes à apresentação do parecer pela
Comissão.

Art. 96 - Distribuídos os avulsos do
parecer e das emendas, abrir-se-á o prazo
de 5 dias para a apresentação, ao Presidente
do Senado, do requerimento previsto no
§ 39 do art. 66 da Constituição.

Parágrafo único - Será feita a publica·
ção, em avulsos, das emendas pendentes de
votação em Plenário.

Art. 97 - Findo o prazo estabelecido no
artigo anterior, será convocada Sessão con·
junta a realizar-se 48 horas depois, destinada
à apreciação da matéria.

Art. 98 - As emendas pendentes de
decisão do Plenário serão discutidas e vota·
das em grupos, conforme tenham parecer
favorável ou contrário, ressalvados os des
taques.

Art. 99 - Se a Comissão, no prazo fi
xado, não apresentar o seu parecer, o Pre
sidente do Senado, feita a publicação das
emendas, convocará Sessão conjunta para
a apreciação da matéria, quando designará
Relator que proferirá parecer oral.

Art. 100 - Encerrada a votação do pro
jeto, a Comissão terá o prazo de 10 dias
para apresentar a sua redação final.

Parágrafo únic:o - A redação final, que
independe de discussão, será vj)tada em
sessão conjunta, convocada para 48 horas
depois de publicada em avulsos.

Art. 10] - Na tramitação de projeto de
lei orçamentária anual, além das disposições
desta seção, serão aplicadas, no que couber,
as normas estabelecidas, neste regimento,
para os demais projetos de lei. .

Art. 102 - A tramitação de projeto de
Orçamento plurianual de investimentos,
aplicar-se-ão, no que couber, as normas pre
vistas nesta seção.

SEÇAO IV

Do V"o

Art. 103 - Comunicado o veto ao Presi·
dente do Senado, êste convocará Sessão con·
junta, a realizar-se dentro em 72 horas, para
dar conhecimento da matéria ao Congresso
Nacional, designação da Comissão Mista q,u~

deverá relatá·lo e estabelecimento do calen·
dário de sua tramitação.

§ 19 - O prazo de que trata o § 39
do art. 59 da Constituição será contado a
partir da Sessão convocada para conheci
mento da matéria.

§ 29 - A Comissão será composta
de 3 Senadores e 3 Deputados, indicados
pelos Presidentes das respectivas Câmaras,
integrando-a, se possível, os Relatores da
Matéria na fase de elaboração do projeto.

Art. 104 - A Comissão Mista terá o
prazo de 20 dias, contados da data de sua
constituição, para apresentar seu relatório.

Art. 105 - Distribuídos OS avulsos com
o texto do projeto, das partes vetadas e
sancionadas, e dos pareceres das comissões
que apreciaram a matéria, com o relatório
ou sem êle, será realizada, nO dia fixado no
calendário, a Sessão conjunta para delibe
ração sôbre o veto.

Art. 106 - Na deliberação do Congresso
sôbre o veto, será objeto de votação a ma·
téria vetada, considerando-se aprovado o
projeto ou dispositivo que obtiver o voto de
2/3 dos membros de cada uma das Casas,
em votação pública.

Art. 107 - Não serão objeto de delibe·
ração do Congresso os vetos referentes aos
projetos de lei mencionados no art. 42, V,
da Constituição, quando a apreciação seré
privativa do Senado.

SEÇÃO V

Cas Impugnações do Tribunal d. Cont..

Art. 108 - No caso previsto no art. 72,
§ 69, da Constituição, recebida a solicitação
do Tribunal de Contas, o Presidente do
Senado convocará Sessão conjunta, a reali·
zar-se dentro em 72 horas, na qual será
designada a Comissão Mista para dar pare
cer sôbre a matéria e fixado o calendário
para sua tramitação.

P.r'lIIrafo único - A Comissão terá o
prazo de 10 dias para emitir parecer que
deverá concluir pela apresentação de pro
jeto de resolução sustando a execução do
contrato, considerando insubsistente a imo
pugnação, ou determinando providências
necessárias ao resguardo dos objetivos
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legais, o qual será apreciado em sessão
conjunta.

Art. 109 - Encerrada a discussão, com
emendas, a matéria voltará à Comissão
Mista que terá o prazo de 48 horas para
examiná-las.

Art. 110 - Publicado o parecer sôbre as
emendas e distribuídos os avulsos, será con
vocada sessão conjunta destinada à votação
da matéria.

SEÇÃO VI

Da Delegação Legislativa

Art. 111 - O Congresso Nacional poderá
delegar podêres para elaboração legislativa
ao Presidente da República ou à Comissão
Mista Especial para êsse fim constituída.

Art. JJ2 - Não poderão ser objeto de
delegação os atos da competência exclusiva
do Congresso Nacional e os da competência
privativa da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal, nem a legislação sôbre:

- organização dos juízos. e tri
bunais e as garantias da ma
gistratura;

11 - a nacionalidade, a cidadania,
os direitos públicos e o di
reito eleitoral; e

111 - o sistema monetário.

Art. 113 - A delegação poderá ser soli
citada pelo Presidente da República ou ser
proposta por Lider ou 1/3 dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Fe
deral.

Art. 114 - A proposta será remetida ou
apresentada ao Presidente do Senado Fe
deral que convocará sessão conjunta, a ser
realizada dentro em 72 horas, para que o
Congresso Nacional dela tome conhecimento.

§ 19 - Na sessão de que trata êste
artigo, distribuída a matéria em avulsos,
será constituída a Comissão Mista para
emitir parecer sôbre a proposta.

§ 29 - A Comissão deverá concluir
seu parecer pela apresentação de projeto de
resolução que especificará o conteúdo da
delegação, os têrmos para o seu exercício,
e fixará, também, prazo não superior a 45
dias para promulgação, publicação ou re
messa do projeto elaborado para apreciação
pelo Congresso Nacional.

Art. 115 - Publicado o parecer, e distri
buídos os avulsos, será convocada sessão
conjunta, para dentro em 5 dias, destinada
à discussão da matéria.

Art. 116 - Encerrada a discussão, com
emendas, a matéria voltará à Comisão, que
terá o prazo de oito dias, para, sôbre elas,
emitir parecer.

Parágrafo único - Publicado o parecer,
e distribuídos os avulsos, será convocada
sessão conjunta para votação da matéria.

Arf. "7 - O projeto de resolução, uma
vez aprovado, será promulgado dentro em
24 horas, feita a comunicação ao Presidente
da República quando fôr o caso.

Art. 118 - As leis delegadas, elabora·
das pelo Presidente da República, irão à
promulgação, salvo se a Resolução do Con
gresso Nacional houver determinado a vota
ção do projeto pelo Plenário.

Art. 119 - Dentro em 48 horas do rece
bimento do projeto elaborado pelo Presi
dente da República, a Presidência do Se
nado remeterá a matéria à Comissão que
tiver examinado a solicitação para, no prazo
de 5 dias, emitir seu parecer sóbre a con
formidade, ou não, do projeto com o con
teúdo da delegação.

Art. 120 - O projeto elaborado pelo
Presidente da República será votado em
globo, admitindo-se a votação destacada de
partes consideradas, pela Comissão, em
desacôrdo com o ato de delegação.

Art. 121 - No Caso de delegação a Co
missão Mista Especial, não estando deter
minada, na Resolução, a votação do projeto
pelo Plenário, ou se, no prazo de 10 dias
de sua publicação, a maioria da Comissão
ou 1/5 da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal não requerer a votação, o
projeto será enviado ao Presidente da Re
pública, para sanção.

Art. 122 - Não realizado, no prazo esti
pulado, qualquer dos atos referidos no arti
go 114, § 2'7, in fine, consíderar-se-á insub
sistente a delegação.

SEÇÃO VII

Di! Reforma do Regimento Comum

Art. 123 - O Regimento Comum poderá
ser modifícado por projeto de resolução de
iniciativa:

a) da Comissão Diretora do Senado Fe
deral e da Mesa da Câmara dos
Deputados;

b) de, no mínimo, 100 subscritores,
sendo 20 Senadores e 80 Deputados.

§ 19 - O projeto será apresentado
em sessão conjunta.
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§ 29 - No caso da alínea e, distri
buído o proieto em avulsos, será convocada
sessão conjunta para dentro em 5 dias, des
tinada a sua discussão.

§ 39 - No caso da alínea b, rece
bido o projeto, será encaminhado à Comis
são Diretora do Senado Federal e à Mesa da
Câmara dos Deputados, para emitirem
parecer no prazo de 15 dias.

§ 49 - Esgotado o prazo previsto no
parágrafo anterior, com ou sem parecer,
será convocada sessão conjunta, a realizar-se
dentro em 5 dias, destinada à discussao do
projeto.

Art. 124 - Encerrada a discussão, com
emendas, o projeto voltará à Comissão Dire
tora do Senado e à Mesa da Câmara para
sôbre elas se pronunciarem no praw de 10
dias, findo o qual, com ou sem parecer, será
convocada sessão conjunta para votação da
matéria.

TITULO V

Des Questões de Ordem

Art. 12.5 - constituirá questão de ordem,
susdtável etn qualquer fase da sessão pelo
prazo de 5 minutos, tôda dúvida sõbre a
interpretação dêste Regimento, na sua prá
tica exclusíva oU relacionada com a Cons
tituição.

§ 19 - A questão de ordem deve ser
objetiva, indicar o dispositivo regimental
em que se baseia, referir-se a caso concreto
relacionado com a matéria tratada na" oca
sião, não podendo versar tese de natureza
doutrinária ou especulativa.

§ 29 - Para contraditar a questão de
ordem, será permitido, a um Congressista,
falar por prazo não excedente ao fixado
neste artigo.

Art. 126 - to irrecorrível a decisão da
Presidência em questão de ordem, salvo se
estiver relacionada Com dispositivo consti
tucional.

§ 19 - Apresentado o recurso, que
terá efeito suspensivo, o Presidente, ex
officio ou por proposta do recorrente, defe
rida pelo Plenário, remeterá a matéria à
Comissão de Constituição e Justiça da Casa
a que pertencer o recorrente.

§ 29 - A Comissão emitirá parecer
no praw máxímo de 48 horas e, em se tra
tando de questão de ordem relacionada com
proposição com prazo de tramitação prestes

a se esgotar, deverá ser proferido na mesma
sessão.

§ 39 - Se a Comissão não emitir o
parecer no prazo previsto no parágrafo ante
rior, deverá fazê-lo, oralmente, em Plenário,
cabendo ao Presidente da Mesa. a designa
ção do relator.

Art. 127 - Nenhum Congressista poderá
renovar, na mesma sessão, questão de or~m
resolvida pela Presidência.

TITULO VI

Das Disposições Comuns S6bre
o Processo Legislativo

CAPITULO 1

Des Disposições Gereis

Art. 128 - O projeto de lei, aprovado
em uma das Casas do Congresso Nacional,
será enviado à outra Casa, em autógrafos
assinados pelo respectivo Presidente.

Parágrafo único - O projeto terá uma
ementa e será acompanhado de cópia ou
publicação de todos os documentos, votos e
discursos que o instruíram na tramitação.

Art. 129 - A retificação de incorreções
de linguagem, feita pela Câmara revisora,
desde que não aJtere o sentido da proposi
ção, não constitui emenda que exiia sua
volta à Câmara iniciadora.

Art. 130 - Emendado o projeto pela Câ·
mara revisora, esta o devolverã à CD.mara
iniciadora, acompanhado das emends.s, com
cópia ou publicação dos documentos, votos
e discursos gue instruíram a sua tramitação.

Art. 131 - Ao votar as emendas ofere
cidas pela Câmara revisora, só é licito à
Câmara iniciadora dndi-Ias quando se tratar
de artigos, parágrafos e alíneas, desde que
não modifique ou prejudique o sentido da
emenda.

Art. '32 - A qualquer Senador ou Depu
tado, interessado na di.scussão e votação
de emenda na Câmara revisora, é permitido
participar dos trabalhos das Comissões que
sôbre ela devam opinar, podendo discutir
a matéria sem direito a voto.

Art. 133 - Os projetos aprovados, defi
nitivamente, serão enviados à sanção no
prazo improrrogável de lO dias.

Art. 134 - Quando sôbre a mesma ma·
téria houver projeto em ambas as Câmaras,
terá prioridade, para a discussão e votação,
o que primeiro chegar à revisão.
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CAPITULO II

Das Disposições sôbre Matérias com
Tramitação em Prazo Determinado

Art. 135 - PubLicado texto de decreto
lei, expedido pelo Presidente da República
nos têrmos do art. 55 da Constituição, a
Câmara dos Deputados terá o prazo de 35
dias para apreciá-lo, findo o qual será o
texto tido como aprovado naquela Casa.

§ 19 - O Senado terá o prazo de 25
dias para a revisão da matéria que será
feita:

a) no projeto aprovado pela Câmara,
se os autógrafos respectivos chega
rem ao Senado até 36 dias contados
a partir da publicação do decreto
lei no Diário Oficial;

bl no texto do decreto-lei, se o projeto
da Câmara nã.o chegar ao Senado no
prazo referido na alinea anterior,
sendo, neste caso, o fato comunicado
àquela Casa.

§ 29 - No caso da alínea b do pa·
rágrafo anterior, a Mesa remeterá à Comis
são de Constituição e Justiça o texto do
decreto-lei, devendo esta concluir por pro
jeto de decreto legislativo, aprovando-o ou
não.

Art. 136 - Aos projetos de lei de ini
ciativa do Presidente da República, com
prazo certo de tramitação, aplicam-se, no
que couber, as disposições do artigo an
terior.

TíTuLO VII
Oas Disposições Gerais e Transitórias

Art. 137 - Tôda publicação relatíva às
sessões conjuntas e aoS trabalhos das Co
missões Mistas será feita no Diário do Con
gresso Nacional ou em suas seções.

Art. 138 - Mediante solicitação da Pre
sidência, o Senado Federal e a Câmara dos
Deputados designarão funcionários de suas
Secretarias para atender aos serviços auxi·
liares da Mesa, nas sessões conjuntas.

Art. 139 - Durante as seSSões conjun·
tas, as galerias serão franqueadas ao públi·
co, não se admitindo, dos espectadores qual
quer manifestação de apoío ou repr~vação
ao que ocorrer em Plenário ou a prática de
atos que possam perturbar os trabalhos.

Art. 140 - O arquivo das sessões con·
juntas ficará sob a guarda da Secretaria do
Senado Federal.

Parágrafo único - Os anais das sessões
conjuntas serão publicados pela Mesa do
Senado Federal.

Art. 141 - A proposta de Emenda à
Constituição, em tramitação no Congresso
Nacional ou apenas apresentada, em qual
quer uma das Câmaras, até a data da vigên
cia dêste Regimento, será encaminhada à
Comissão de Constituição e Justiça da Casa
de origem para que esta ofereça a orienta
ção a ser adotada pela Presidência do Se
nado quant.o à apreciação da matéria.

Art. 142 - As despesas com o funciona
mento das sessões conjuntas, bem como das
Comissões Mistas, serão atendidas, em par
tes iguais, pelas dotações próprias da Câ
mara dos Deputados e do Senado Federal.

Art. 143 - Nos casos omissos neste Re
gimento, aplicar-se-ã.o as disposições do
Regimento do Senado, e, se éste ainda fôr
omisso, as do da Câmara dos Deputados.

Art. 144 - Esta Resolução entra em
vigor na data de sua publicação.

Justificação

Encontram·se em tramitação, no Congres
so Nacional, dois projetos de resolução que
se referem ao Regimento Comum_

O primeiro, Projeto de Resolução núme
ro 1/68, que pretende substituir todo o
Regimento, tem como primeiro signatário
o Sr. Deputado Plínio Lemos, e o segundo,
Projeto de Resolução n9 2/68, que regula
a tramitação de matéria relacionada com
impugnação de contratos e representações
apresentadas pelo Tribunal de Contas no
desempenho de sua competência constitu
cional, tem como primeiro signatário o Sr_
Deputado Léo Neves.

Encaminhados, na forma do art. 51, ~ 1°,
do Regimento Comum, à Comissão Dire
tora do Senado e à ~'Icsa da Câmara dos
Deputados, e tendo estas emitido seus pare
ceres, foram os projetos incluídos na Ordem
do Dia da sessão de 28 de maio de 1968,
especialmente convocada para sua discussão.

Os parc~eres concluiram pela tramitação
em conjunto das duas proposições, sem, en
tretanto, apreciar-lhes o mérito,

Encerrada a discussão com apresentação
de emendas, voltou a matéria à Comissão
Diretora do Senado e à Mesa da Câmara a
fim de que estas emitíssem os respecti~os
pareceres.

A Mesa da Câmara, em 23 de fevereiro
do corrente ano, encaminhou ao Presi
dente do Senado o seu parecer, que conclui
pela apresentação de substitutivo i'1tegral.

De acôrdo com os arts. 125 e 128 do Regi
mento do Senado, subsidiário do Regimento
Comum, "estando encerrada a discussão, só
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é licito à Comissão subemendar as emendas
submetidas à sua apreciação", sendo, ainda,
"permitido à Comissão, ao se pronunciar
sôbre emendas, após o encerramento da dis
cussão, em qualquer turno, reunir em subs
titutivo integral a matéria da proposição
principal e das emendas, com os acréscimos
ou alterações que julgue aconselháveis para
aperfeiçoamento da matéria".

Com o advento da Emenda Constitucional
n9 1169, alterou·se o quadro das matérias a
serem submetidas ao Congresso Nacional,
em sessão conjunta, inclusive quando se
tratar da Proposta de Orçamento.

Tendo em vísta o exposto, a Comissão
Diretora do Senado e a Mesa da Câmara,
baseadas no substitutivo acima referido, de
autoria do então Relator, Deputado Accioly
Filho, no qual foram aproveitadas partes dos
projetos e das emendas a êles oferecidas,
apresentam o presente projeto adaptando
o Regimento Comum à Constituição, altera
da pela Emenda n9 1169.

A decisão teve em vista conceder aos
Senhores Congressistas nova oportunidade
para apresentação de emendas e, conseqüen
temente, de nova discussão da matéria.

Congresso Nacional, em 9 de julho de
1970.
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS:
G.raldo Freir. - Daniel Faraco - Padre
Nobre - Lacart. Vitale - Thall. R.8malho
- Rlymundo Brito - Emfllo Gomes.

COMISSÃO DIRETORA DO SENADO
FEDERAL: Joio Cleofas - Wilson Gonçal·
ves - Lino de Mattos - Fernando Corr.a
- Edmundo Lavi - Paulo Tarr.' - MI·
no.1 ViII-CI.

Publicado o Projeto, o Sr. Presidente,
Senador João Cleofas, convocou sessão con
junta para sua discussão. (3)

Na sessão convocada, os Lideres da Maio
ria e da Minoria, na Câmara dos Deputados,
apresentaram requerimento, solicitando
adiamento da discussão da matéria para o
dia 28 do mesmo mês. Aprovado o reque
rimento, foi convocada nova sessão para
o dia determinado. (4)

2. Emendl'
Na sessão conjunta de 28-7-70, foram lidas

31 Emendas oferecidas ao Projeto de ReSO
lução n9 1170 (CN): (:»

EMENDA N9 1

Ao § 29 do art. lO, dê·se a seguinte reda
ção:

"§ 19 - As Comissões Mistas reunir
se-ão dentro em 48 (quarenta e oito)

horas de sua constituição, sob a Presi·
dência do mais idoso de seus compo
nentes que nomeará, para secretariá·la,
funcionários do Senado ou da Câmara
dos Deputados, procedendo-se, em segui
da, à eleição do Presidente e do Vice·
Presidente."

Juttitieaçio

A emenda visa fixar um principio já ado
tado no funcionamento das Comissões
Mistas.

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1970.
- Senador Peir&nio Port."ll.

EMENDA N9 2

Ao c:aput do art 11.

Onde se diz: "nas 24 horas seguintes,"
Diga-se: "em seguida.".

J ustificlçio
:I!: norma adotada no trabalho das Comis

sões Mistas que o Presidente despache as
emendas logo após ao seu recebimento.

Sala das Sessões, em 28 de julho de 19']1).
- Senador Petranlo Port,UI.

EMENDA N93
Ao § 29 do art. 11.
Dê-se a seguinte redação:

"§ 29 - Nas 24 horas seguintes a partir
do despacho do Presidente, o autor da
emenda não aceita, com apoiamento
de 6 membros da Comissão, no minimo,
poderá recorrer da decisão para a Co
missão."

Justificlçio

A emenda visa fixar um principio ampla·
mente aceito e que facilita grandemente o
trabalho das Comissões Mistas.

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1970.
- Senador Petranlo Portella.

EMENDA N9 4
Ao § 39 do art. 11, dê-se a seguinte re-

dação:
"§ 39 - A Comissão decidirá por maio
ria simples, em reunião que se realizará
por convocação do Presidente, imedia·
tamente após o decurso do prazo fixado
para a interposição do recurso."

sala das Sessões, em 28 de julho de 1970.
- Senador P.tr&nio Portella.

(3) D.C.N. (6eçl.o lI) de 11-7-70, pãg. 2.62il
(4) D.e.N. de 17-7-70. pé.g. 3S5
(5) D.C.N. de 29-7-70. págB. 357 • 365
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EMENDA N9 S

Ao art. 12, dê·se a seguinte redação:
"Art. 12 - Os trabalhos da Comissão
Mista serão iniciados com a presença,
no mínimo, da maioria absoluta dos
seus membros, completada, se necessá
rio, com a indicação de novos mem
bros, na forma prevista no § 1Çl do
art. 10 desta Resolução."

Justificação

A emenda restabelece princípio adotado
até agora no trabalho e organízação das
Comissões Mistas.

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1970.
- Senador Petr6nio Portella.

EMENDA N9 6

Ao art. 14, dê·se a seguinte redação:

"Art. 14 - Nas deliberações da Comis
são Mista, tomar-se-ão em separado os
votos dos Membros do Senado Federal
e da Câmara dos Deputados, sempre que
não haja paridade numérica em sua
composição."

sala das Sessões, em 28 de julho de 1970.
- Deputado Cantídio Sampaio.

EMENDA N97

Suprimam-se Q art. 27 e seu parágrafo
único e o art. 31, passando o parágrafo único
dêste a constituir artigo autônomo e acres·
centem·se ao art. 29 os seguintes parágrafos:

"§ 1~ - Declarada aberta a sessão, o
Sr. Primeir-o-Secretário procederá à lei
tura do expediente.
§ 29 - A A ta da Sessão será a cons
tante do Diário do Congresso Nacional,
na qual serão consignados, com fideli
dade, pelo apanhamento taquigrãfico,
os debates, as deliberações tomadas e
demais ocorrências.
§ 3Ci1 - As questões de ordem e pedidos
de retificação sôbre a Ata serão solu
cionados pelo Sr. Presidente."

Justificação

A supressão dos dispositivos regimentais
referentes às atas sucintas, justifica-se pelas
razões a seguir expostas, dentro do espírito
de renovação e dinamismo dos trabalhos
legislativos e a exemplo do que ocorre em
outros parlamentos de nações amigas.

A reprodução, na Ata sucinta, do resumo
dos discursos pronunciados, das matérias
referentes a projetos e proposições outras
apresentadas, bem como os projetos apro
vados e rejeitados, teve sempre por escopo

dar Clencia aos srs. parlamentares, princi
palmente àqueles Que porventura não hou
vessem comparecido à Sessão, do que nela
se decidira ou passara. E isto, em parte, se
fazia necessário, tendo em vista a morosi
dade na feitura dos Diários do Congresso
Nacional que, via de regra, demoravam de
três a quatro dias na sua impressão e dis
tribuição pela Imprensa Nacional, pelo
acúmulo dos serviços a ela afetos, pois que
atendia aos Podêres Executivo, Legislativo
e Judiciário. Hoje, porém, como é do conhe·
cimento dos Srs. Congressistas, os Diários
do Congresso são impressos na Gráfica do
Senado e entregues à distribuição imedia·
tamente, no dia seguinte ao da realização
da sessão, não se justificando dêsse modo a
elaboração da Ata sucinta, tendo em vista
não mais subsistir sua necessidade como
elemento informativo.

Por outro lado, não se pode deixar de
l~var em consideração o tempo tomado às
sessões pela sua leitura, bem como o desti
nado à sua elaboração, quando êste poderá
ser aproveitado na revisão mais acurada e
aprimoramento do Diário do Congresso, que
reproduz, ipsis litteris, na ata circunstan
ciada, o que se passou na sessão plenária.
Somente pela tradição até aqui seguida, tem
sido a ata sucinta ainda elaborada.

Mas, na oportunidade em que se reforma
nossa lei interna, necessário se toma sua
atualização neste particular.

Na Assembléia Nacional francesa, a ma
téria é disciplinada pelo art. 59 de seu regu
lamento interno, que diz:

"Art. S9 - .

1 - Avant de lever la séancc, le Prê
sident fait à l'Asscmblée de la date
et de l'ardre du Jour de la séance
suivante.

2 - 11 cst étabH, pour chaque séance
publique, un compte rendu analytique
offícicl, affiché ct distribué ct un comp
te rendu intégral, publié au Journal
Officiel.

3 - Le compte rendu intégral est le
proces-verbal de la séance. 11 devient
définitif si le Président de l'Assemblée
n'a ét~ saisi par écrit d'aucune opposi
tion ou d'aucune demande de rectifi·
cation vingt-quatrc hcures aprés sa
publication au Journa' Officie'. Les con
testations sont soumises au Bureau da
l'Assemblée que state sur leur prise en
considératíon aprés que l'auteur ait été
entendu par l'Assemblée pas cinq mi
nutes.
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4 - Si la contestation est prise en con
sidération par le Bureau, la reclliication
du proces-verbal est soumise par Ie Pré·
sident, au début de la premiere séance
suivant la décision du Bureau, à
I'A8semblée qui statue 8ans débat."
(Reglement de l'Assemb"e Nationale.)

Como se vê, a validade do que se passou
ou se decidiu na sessão plenária está, como
não poderia deixar de ser, na ata circuns
tant~iada, publicada no Diãrio do Congresso.
E se no Diário do Congresso é que está a
validade das decisões do plenário, bem como
estão publicados, na integra, os discursos
proferidos e proposições lidas ou votadas,
não se justifica a dualidade de atas.

No Uruguai, o Regulamento da Câmara
dos Representantes, assim trata da matéria,
em seu Capitulo V:

"Capitulo V - De las Normas para la
Celebración de Sesiones.

11 - llamedo a Sala

Art. 34 - Diez minutos antes de la
hora sefialada en la citación, la secreta
ria ordenará llamar a saIs. a los Repre
sentantes, y aI negar la h\)ra, se abrirá
el acto.
11I - Presidente "ad hoc"
Art. 35 - se no se hallare en Sala el
Presidente ni ninguno de los Vices, los
Diputados presentes, a invitación deI
Secretario, elegirán un Presidente
ad hoc.
En tal caso, el Presidente .d hoc aetus·
rá em todas las sesiones que se realicen
esc dIa, sustituyendo asimismo aI Pre
sidente titular o aI Vice en ejercicio, en
cualquier momento en que quieran
dejar el puesto.
IV - AuuntOl entrados e inBlistencias.
Art. 36 - Se procederá de inmediato
a dar cuenta de los assuntos entrados,
constituidos por todos los escritos rece
bidos por la Secretaria antes de ini
ciarse eI llamado a Sala y destinados
a la Cámara. El Secretario Ieerá un
extrato de cada asunto entrado "J eI
Presidente proclamará el trámite dis
puesto."

Como se vê, igualmente, a sessão não se
inicia pela leitura da ata da sessão anterior,
mas com a leitura do expediente recebido.

Quanto ao valor decisivo e soberano da
ata circunstanciada, também aquela lei in·

terna o proclama de forma peremptória, ao
estabelecer, como direitos e deveres do Pre
sidente e Vice-Presidente, em seu art. 103,
item 17, in verbis:

"Art. 103 - .
17 - Firmar y rubricar, con los Secre
tarios, las versiones taquigráficas de las
sesiones de la Câmara, y con un de
enos, las resoluciones de ésta y la cor·
respondencia oficiaL (Articulo 110 de la
Constitución.)"

Os dispositivos do Regulamento da Assem·
bléia'Gilral Legislativa do Uruguai - cor·
respondente ao nosso Regimento Comum 
que determinavam a elaboração das atas
sucintas das reuniões das duas Casas. desde
1909 foram revogados através da resolução
abaixo transcrita:

"ARTíCULO ADITIVO

La Asamblea General, en sesión de hOf,
ha sancionado la siguiente:
Resoluci6n:
Artfculo único - Las versiones taqui
gráficas de las sesiones de la Honorable
Asamblea General, serán consideradas
como actas, a cuyo efecto se barán
copiar en un livro especial, y serán
rubricadas por eI Presidente y secreta·
rios respectivos, después de publicadas
en el "Diário Oficial".
Las observasiones a que puedan dar
lugar dichas versiones taquigráficas, se
harán constar por los interesados en la
prÍJnl:lra sesión subsiquiente.
Queda0 sin efecto las disposisiones re
gulamentarias que se refieran a las
aetas de la Honorable Asamblea Ge
neral.
Sala das 8esiones, a mayo 21 de 1909. 
Juan Blengio Roce., Vicepresidente."
(Resoluçio transcrlte do "Regulamento
de Auembl6la·Geral Leglsletlv. da R..
plibllca Oriental do Uruguel" - INI.
47.)

Ainda sôbre o assunto, corroborando com
o que vimos defendendo, a CAmara dos Srs.
Senadores daquele pais amigo, em seu Re
gulamento, através do art. 66, reproduz
quase integralmente as disposiçôe!l da reso
luçáo há pouco citada, sendo que no seu
art. 88, quanto à abertura da sessão, assim
estabelece:

"CAPITULO vm
Del orel.n d. I. S..16n

Art. 88 - El Presidente, después de
ocupar su asiento, bará la llamada con
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la campanilla, y verificado haber núme
ro suficiente de Senadores, proclamará
abierta la sesión y ordenará que se dé
cuenta de los asuntos entrados en el
orden siguiente:

ICl - De las comunicaciones ofidales.
2Cl - De los dictámenes de las Comi
siones.

39 - De las peticiones o de qualquier
otro escrito dirigido a la Cámara, todo
por media de sumas que leerá los Se
cretarias."

Estas, Srs. Congressistas, as razôes pelas
quais submetemos à elevada consideração de
V. Ex.as a emenda que ora subscrevemos,
certos de que, na ocasião oportuna, Senado
e Câmara, ao procederem à revisão de seus
Regimentos, adaptando-os às modificações
constitucionais da Emenda Constitucional
n9 1, de 1969, acolherão, igualmente, a modi
ficação por nós defendida.

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1970.
- Eurico Rezende - Guido Mondin - Hen
rique de La Rocque - José Ermirio 
Amaral de Souza - Osni Régis - Vasco
Amaro da Silveira - Ary Alcântara
Bezerra Neto - Carlos Lindenberg.

EMENDA N'? B

Transforme-se em artigo autônomo o pa
rágrafo único do art. 31, com a seguinte
redação:

"A P hora da Sessão será destinada
aos oradores inscritos que poderão usar
da palavra pelo prazo de 10 minutos,
prorrogável por igual prazo, a critério
da Presidência."

Justifiução

A emenda restabelece um prinCIpIO tra·
dícionalmente aceito pelo Congresso Na
cional.

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1970.
- Senador Aurélia Vianna.

EMENDA NI;I 9

Ao § 29 do art. 43, dê-se a seguinte reda
ção:

"§ 21;1 - A votação far-se-á primeira
mente pela Câmara dos Deputados,
salvo quando se tratar de matéria veta
da ou de proposta de Emenda à Consti·
tuiçào de iniciativa de Senadores."

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1970.
- Deputado Cantídio Sampaio.

EMENDA N~ 10

Acrescente·se na Seção II do Capítulo m
do Título IV:

"Art. - Em se tratando de projetos
de lei mencionados no art. 65 da Cons
tituição Federal, aplica·se o disposto no
§ 1li do art. 93 desta Resolução."

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1970.
- Deputado Cantídio Silmpaio.

EMENDA NCl 11

Redija-se como a seguir a Seção III 
Projeto de Lei Orçamentária.

SEÇÃO II1

Do Orçamento Anual e do Orçamento
Plurianuill de Investimentos

Art. 89 - Recebido do Presidente da
República o projeto de lei orçamentária
anual, o Presidente do Senado convocará
Sessão conjunta do Congresso para consti
tuição de Comissão Mista, que se instalará
dentro em 48 horas.

Art. 90 - A Comissão Mista será cons
tituida pelos membros efetivos da Comissão
de Orçamento da Câmara dos Deputados
c da Comissão de Finanças do Senado Fe
deral, não podendo exceder de 40 Depu
tados e 20 Senadores.

Parágrafo único - A Comissão terá tantos
Relatores e Relatores substitutos quantos o
seu Presidente entender necessários para as
partes e anexos do projeto, sem prejuízo da
designação, se conveniente, de um Relator
Geral.

Art. 91 - O projeto será distribuído,
em avulsos, aos Congressistas, dentro em
5 dias contados da designação da Comissão
Mista.

Art. 92 - No prazo de 5 dias contados
de sua instalação, a Comissão encaminhará
à Mesa do Senado o seu p3recer sôbre o
projeto do Poder Executivo.

Art. 93:"- O projeto será discutido glo
balmente em sessão conjunta convocada
para 48 horas depois de publicado e distri
buído o parecer da Comissão em avulsos.

Art. 94 - Ao projeto poderão ser ofe
recidas emendas no prazo de 10 dias a
contar da distribuição dos avulsos de que
trata o art. 126.

§ l~ - As emendas serão oferecidas
perante a Comissão, e o pronunciamento
desta será conclusivo e fínal, salvo se 1/3
dos membros da Câmara dos Deputados e
mais 113 dos membros do Senado Federal
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requererem a votação em Plenário de emen·
da aprovada ou rejeitada na Comissão.

§ 2' - Não será objeto de delibera
Cão a emenda de que decorra aumento de
despesa global ou de cada órgão, fundo, pro
jeto ou programa, ou que vise a modificar
lhe o montante, a natureza ou o objetivo.

§ 39 - A Comissão tem o prazo de
3D dias, a contar da sessão conjunta de que
trata o art. 124, para encerrar os seus tra
balhos de estudo e parecer sôbre as emendas
oferecidas.

Art. 9S - A Comissão elaborará, dentro
em 3 dias de sua instalação. e publicará
normas para o oferecimento de emendas e
disciplina de seus trabalhos, com obediên
cia dos dispositivos anteriores e ainda:

I - nenhum dos membros da Co
missão poderá falar mais de
10 minutos sôbre emenda,
salvo o Relator. que falará
por último, podendo fazê-Io
pelo dôbro do prazo;

II - se algum Congressista preten
der esclarecer a Comissão
sôbre qualquer emenda de
sua autoria, só poderá falar
pelo prazo de 5 minutos, pror
rogável por mais 5;

111 - não se concederá vista de pa
recer, projeto ou emenda;

IV - as emendas inadmitidas, com
a respectiva decisão, serão
publicadas separadamente da
quelas aceitas;

V - serão também publicadas, em
avulsos separados, as emen·
das aprovadas e rejeitadas,
com seus pareceres;

VI - serão ainda publicadas, com
o:,; pareceres, em avulsos dis
tintos, as emendas pendentes
de votação em Plenário na
forma do disposto no art. 129,
§ 19;

VII - no caso do § 19 do art. 129,
o requerimento deverá ser
apresentado à comissão, den·
tro em 48 horas de sua deci
são.

Art. 96 - As publicações, de que trata
o artigo anterior, serão feitas nos 15 dias
seguintes ao encerramento do prazo de 30
dias destinado à Comissão para ultimar os
seus trabalhos.

Art. 97 - Distribuidos aos Congressis
tas os avulsos com as publicações de que

trata o artigo anterior, será convocada
sessão conjunta para 48 horas depois.

Perágf'fo único - As emendas pendentes
de decisão do Plenário serão discutidas e
votadas separadamente, aquelas que obti
verem pronunciamento favorãvel das que
receberam pronunciamento contrário da
Comissão, ressalvados os destaques.

Art. 98 - Se a Comissão, nos prazos
fixados, não devolver o projeto e emendas,
o Presidente do Senado, feitas as publica
ções, convocará sessão conjunta e designará
relator para parecer verbal.

Art. 99 - Encerrada a votação, a Co
missão elaborará a redação final dentro em
10 dias, contados da aprovação pelo Ple
nário.

Parágr.fo único - A redação final será
votada em sessão conjunta convocada para
48 horas depois de publicada em avulso,
independentemente de diseussáo.

Art. 100 - Na elaboração do projeto de
lei orçamentária, obedecer-se-ão, naquilo que
não contrarie o disposto neste Capitulo, as
regras aplicáveis previstas neste Regimento.

Art. 101 - Aplicam-se à tramitação do
projeto de orçamento plurianual de investi
mentos as regras previstas neste Ca,pitulo.

Brasília, 28 de julho de 1970. - Depu
tados Virgflfo nVOf' - AderlNl Jurem.
J.nduhv C'rneiro.

Justiflc.çio

A ser feita em Plenário quando da apre
ciação da emenda cuja redação é a mesma
da adotada pela Mesa da Câmara em seu
substitutivo aos Projetos de Resolução n.~ 1
e 2/68, aumentando·se apenas o número de
Senadores de 10 para, 20 no art. 90.

EMENDA N9 ]2

Ao parágrafo único do art. 89.

Transforme-se o parágrafo único do arti
go 89 do projeto em artigo autônomo com
a seguinte redação:

"Art. - O projeto de lei orçamentária
será apreciado por uma Comissão Mista
constituida de 45 (quarenta e cinCO)
Deputados e 15 (quinze) senadores e
igual número de Suplentes, indicados
pelas Lideranças, obedecida. a propol'
cionalidade partidária.

§ l' - As delibera~ões na Comissão
Mista obedecerão às seguintes regras:
a) os votos dos representantes de cada
Casa serão computados separadamente;
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b) a votação será iniciada pelos repre
sentantes da Câmara dos Deputados;

e) o voto contrário da maioria dos re
presentantes de uma das Casas impor·
tará na rejeição da matéria.

§ 2Cl' - Na eleição do Presidente e do
Vice-Presidente da Comissão não se
aplicam as disposições do parágrafo
anterior."

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1970.
- Senador Antônio Carlos.

EMENDA Nl? 13

Ao parágrafo único do art. 89.

Transforme-se o parágrafo único do arti
go 89 em artigo autônomo com a seguinte
redação:

"Art. - O projeto de lei orçamentária
será apreciado por uma Comissão Mista
constituída até a primeira quinzena do
mês de julho e integrada por 45 (qua
renta e cinco) Deputados e 15 (quinze)
Senadores, indicados pelas Lideranças,
obedecida a proporcionalidade partidá
ria.
Parágrafo único - Farão parte da Co
missão Mista pelo menos 50% (cinqüen
ta por cento) dos membros da Comissão
de Orçamento da Câmara dos Depu·
tados e da Comissão de Finanças do
Senado Federal."

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1970.
- Deputado Cantídio Sampaio.

EMENDA N9 14

SEÇÃO III

Do Projeto de Lei Orçamentária

Acrescente-se, onde convier:
"Art . .. - A Comissão atuará com a
colaboração das Comissões Permanentes
da Câmara e do Senado Federal.
§ 19 - Cada Comissão Permanente dará
pareceres prévios sôbre a parte do Orça
mento correspondente às suas atribui
ções, sendo um parecer sóbre a proposta
e o outro sôbre as emendas.
§ 29 - Os pareceres a que se refere
o § li? serão entregues à Comissão Mista
e por esta considerados como subsídio
para as suas decisões.
§ 39 - sempre que considerarem neces
sário, as Comissões Permanentes convi
darão os respectivos Ministros de Estado
a prestarem, pessoalmente ou por asses
sôres designados, as esclarecimentos
que Se fizerem mister.

§ 49 - Para os fins do parágrafo ante
rior, as Comissões Permanentes da Câ
mara e do Senado realizarão sessões
conjuntas, sob a presidência alternada
dos respectivos Presidentes.

Art. - Caberá à Comissào Mista
estabelecer normas complementares
para o seu entrosamento com as Comis
sões Permanentes, prefíxando inclusive
prazos para a apresentaçao dos pare
ceres prévios.

Art. - Recebidos os pareceres ou
esgotado o prazo para o seu recebi
mento, a Comissão Mista estabelecerá,
quando fôr o caso, critérios e prazos
para o recebimento de emendas que
especifiquem a aplicação de quantita
tivos globais."

Justificação

A inovação introduzida pela Emenda
Constitucional ne:> 1, de 17 de outubro de
1969, no sentido de o Orçamento Geral
da Cnião ser votado em sessões conjuntas,
veio possibilitar o exame e a discussão da
proposta orçamentária, de forma bem mais
ordenada e produtiva. O caracteristico mais
importante ~o novo sistema é o de permitir
êle o aproveitamento racional do prazo pre
visto para o exame pelo Congresso, prazo
que, anteriormente, era retalhado em três
partes, sendo a primeira e a última desti
nadas à Câmara, e a do meio reservada ao
Senado, tumultuando todo o processo.

O novo sistema oferece oportunidade a
todos os congressistas de participar, de modo
mais efetivo, do estudo da Lei de Meios e
contribuir para seu aperfeiçoamento. A com
plexidade c o volume da matéria a exami
nar, porém, exigem que êsse estudo seja
bem organizado, pois, do contrário, o prazo
se escoará inutilmente, sem que a tarefa
parlamentar se cumpra com objetividade e
eficácia.

A Emenda Constitucional prevê a organi
zação de uma Comissão Mista de Senadores
e Deputados para examinar o projeto de lei
orçamentária. Vale notar, porém, que, se o
dispositivo constitucional confere amplos
podêres a essa Comissão ~ cujo pronuncia
mento será conclusivo e final, salvo desta
que de difícil implemento - nada diz sôbre
a forma de organizá-la e o modo como fun
cionará.

Quanto à concentração de podêres decisó
rios em mãos da Comissão, cumpre dcsde
logo reconhecer que é inevitável. Mesmo
que a Constituição não o estabelecesse, na
prática, como a experiência demonstra, em
projeto de lei com as características do
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Orçamento Geral da União, o que realmente
conta é o que decide a Comissão incumbida
de dar-lhe parecer. Seria impraticável,
mesmo que a Constituição dispusesse de
forma diversa, votar-se um bom Orçamento,
em prazo razoável, sem conferir certo grau
de arbítrio a um órgão coordenador.

Isto não impede, porém - e a meu ver até
exige - que se procure oferecer a maior
participação possível aos Congressistas, na
elaboração de uma lei, como a de meios, que
tão grande e justo interêsse desperta em
todos, pelas suaS repercussões na vida na
cional. Esta participação maior pode ser
obtida, quer na composição da Comissão
Mista, quer na sua maneira de operar, quer
numa combinação dêsses dois aspectos.

Com efeito, como já foi assinalado, a Cons·
tituição, ao prever a Comissão Mista, deixa
amplo campo para as disposições regimen
tais regularem·na como mais conveniente
fôr, sob os pontos de vista técnico e polí·
tico.

Na busc~ de uma solução, defrontamo-nos,
de um lado, com as dificuldades que uma
Comissão numerosa inevitàvelmente traz e,
do outro, com a negativa de participação que
uma Comissão pouco numerosa representa.
1::sse dilema pode parecer insuperável, se
nos ativermos a um conceito de Comissão
que seja exclusiva e uniformemente quanti
tativo. Pode ser superado, porém, se con
ceituarmos a Comissão como um organismo,
no qual coexistam funções distintas, tôdas
elas operantes no sentido de uma unidade
que seria assegurada por um núcleo coorde
nador.

Construir êsse conceito, parece·me muito
mais importante do que fixar o número de
membros da Comissão, ou a proporcionali
dade com a qual a Câmara e o Senado dela
participariam.

Admitamos, para argumentar, a hipótese
do projeto em curso, segundo o qual a Co
missão teria 30 membros, sendo 15 Depu
tados e 15 Senadores. tsse grupo de trinta
Congressistas seria, então, o "núcleo coorde
nador" acima referido e teria a incumbên
cia de fixar normas e critérios - tanto
gerais para todo o projeto, como específicos
para cada anexo e subanexo - deixando,
entretanto, a outros grupos, que participa·
riam da Comissão como órgãos auxiliares, a
tarefa de aplicar tais normas e critérios às
emendas apresentadas.

f.:sses órgãos auxiliares poderiam - e
creio mesmo deveriam - ser as Comissões
Permanentes do Senado e da Câmara, cada
qual em sua esfera de competência. Seria
mesmo muitíssimo de desejar que se insti-

tuísse a praxe de as Comissões Permanentes
estudarem e debaterem, com a presença do
respectivo Ministro de Estado, os anexos
do Orçamento. Com isto se estaria, não só
propiciando aos Congressistas maior oportu
nidade de colaborar na elaboração de uma
boa Lei de Meios, mas, de modo muito espe
cial, se estaria também oferecendo, à opinião
pública e a todo o País, o ensejo de ter sua
atenção despertada e alimentada, quanto aos
planos do Govêrno - com seus predicados
e senões, seuS objetivos, suas limitações,
seus custos, suas repercussões - na at
mosfera esclarecedora e construtiva do
debate parlamentar.

A objeção de que isso tornaria complexo
o funcionamento da Comissão, de um lado
superestima as dificuldades e, de outro,
prova demais.

A objeção superestima as dificuldades,
pois, na realidade, não há maior problema
em dividir o trabalho com as Comissões
Pennanentes, adotando processos e prazos
que todos quantos têm alguma experiência
da vida parlamentar bem conhecem.

A objeção, além disso, prova demais, por·
que leva à exclusão dos métodos democrá
ticos que são sempre mais complexos; esta
maior complexidade, porém, representa,
afinal, o preço a pagar pelo enriquecimento
que tais métodos trazem à arte de bem
governar. O essencial é conciliar a maior
participação com a eficiência do processo,
e isto é perfeitamente poSSÍvel. Onde não o
fõsse, quero deixar bem claro, eu não teria
a menor hesitação em optar pela eficiência,
mesmo em detrimento da participação. A
verdade, porém, é que, no caso, a participa
ção mais ampla possível parece·me até con
dição de eficiência.

Se a Comissão Mista fôr constituída de
apenas um pequeno grupo, a enorme Wma
de podêres que seus membros irão concen
trar, na prática criará a figura dos "donos
do Orçamento", com tôdas as pernicbsas
conseqüências que daI advirão para a con
vivência política e para a boa condução dos
trabalhos.

1:: preciso ter em vista, por outro lado, que
os métodos, segundo os quais se aplicará o
nôvo sistema de votação do Orçamento em
Sessões conjuntas, deverão passar forçosa
mente por urna fase em que serão inevi
táveis aS deficiências e imperfeições natu
rais em tôda e qualquer inoVação. Não foi
senão através dos anos que as disposições
regimentais até agora em vigor foram sendo
construídas. Nôvo processo de construção
regimental se inicia agora e não se pode
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pretender traçar normas definitivas de
uma vez.

Parece prudente, por isso, elaborar as
novas normas regimentais, assegurando-lhes
um máximo de flexibilidade, para evitar que
a excessiva rigidez crie problemas difíceis
nesta primeira vez em que se adota o nôvo
sistema. Esta flexibilidade poderá ser obtida
deixando, tanto quanto possível, a critério
da Comissão Mista traçar normas para seu
funcionamento e, notadamente, para seu en
trosamento com as Comissões Permanentes.

As emendas apresentadas seguem essa
orientação.

Sala das Sessões, 28 de julho de 1970.
- Deputado Daniel Faraco.

EMENDA N9 IS

Ao art. 90, dê-se a seguinte redação:

"Art. 90 - Além do Presidente e do
Vice-Presidente, a Comissão terá um
Relator-Geral e tantos Relatores parciais
e Relatores substitutos quantos o seu
Presidente entender necessários, para
as partes e anexos do projeto."

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1970.
- Deputado Cantídio Sampaio.

EMENDA N9 16

Ao § 19 do art. 93

Suprima-se a referência ao "projeto".

Justificação

A emenda reproduz o texto do § 39 do
art. 66 da Constituição.

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1970.
- Senador Antônio Carlos.

EMENDA Nli' 17

Ao § 2'? do artigo 93, dê·se a seguinte
redação:

u§ 2li' - O Presidente da Comissão in
deferirá emenda que contrarie os ar
tigos 57, parágrafo único, e 65, § 19, da
Constituição."

Justificação

A emenda suprime dúvidas que poderão
ser argüidas, na aplicação do dispositivo
regimentaL

Sala das Sessões, 28 de julho de 1970. 
Senador Antônio Carlos.

EMENDA N9 18

Acrescente-s~ ao art. 94 o seguinte inciso:
"VII - Na Comissão, serão votadas,
em grupos, as emendas, conforme te·

nham parecer favorável ou contrário
do Relator, ressalvados os destaques."

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1970.
- Senador Antônio Carlos.

EMENDA N9 19

Ao artigo 97

Acrescente·se, entre as expressões "a
realizar·se" e "48 horas", a expressão:

"no máximo".

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1970.
- Senador Antônio CarlO$.

EMENDA Nt? 20

Ao art. 101

Suprima-se a expressão:

"anual"

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1970.
- Senador Antônio Carlos.

EMENDA N9 21

I ~ Acrescente-se ao Capítulo UI do Tí
tulo IV a seguinte seção:

SEÇÃO

Dos Decretos·Leis

"Art. - Dentro em 5 dias da publica·
ção do texto de decreto·lei expedido
pelo Presidente da República, na for
ma do § 19 do art. 55 da Constituição
Federal, o Congresso Nacional deverá
realizar sessão conjunta destinada à
leitura da matéria e constituição da
Comissão Mista para emitir parecer sô
bre a mesma.

Art. - O parecer deverá ser proferido
no prazo de 20 dias, a contar da desig
nação dos membros da Comissão, e con
cluirá pela apresentação de projeto de
decreto legislativo, aprovando ou re
jeitando o decreto·lei.

Art. - Com o parecer da Comissão ou
sem êle, o decreto·lei será submetido
à deliberação do Plenário, em sessão
conjunta, convocada até 40 dias após
a sessão destinada à leitura da matéria.

Art. - O decreto legislativo será pro
mulgado pelas Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal."

II - Suprimam-se, em conseqüência, o
artigo 135 e respectivos parágrafos.

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1970
- Deputado Cantídio Sampaio.
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EMENDA N922

Transforme·se em parágrafo único o art.
122 do Projeto de Resolução n9 1I7o-CN,
dando-lhe a seguinte redação:

"Não realizados, no prazo estipulado,
qualquer dos atos referidos neste arti
go, considerar·se·á insubsistente a de
legação."

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1970.
- Deputado Arm.ndo Corra..

EMENDA N9 23

Acrescente·se após o art. 123, renume-
rando-se os demais:

"Art. - A Comissão Diretora do Se
nado e a Mesa da Câmara, se assim
acordarem, poderão ofereceI' parecer
único, tanto sôbre o proieto quanto
sôbre as emendas."

J ustiflcaçio

A emenda visa a economia processual. Ao
que se sabe, houve sempre concordância
entre os pareceres da Comissão Diretora
do Senado e da Mesa da Câmara, no que se
refere a projetos de reforma do Regimento.
Acordando ambas as Mesas, nada deverá
impedir que apresentem um único parecer,
representando o ponto de vista comum.

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1970.
- Senador Ant6nlo Carlos.

EMENDA N9 24

Ao art. 124 acrescente-se, após a palavra
"emendas", a expressão "de iniciativa de
qualquer Congressista'.

Justific.cão

l1: preciso fixar, para que não haja dú'
vidas, que, embora a proposta de projeto
de alteração do Regimento exija número
determinado de subscritores, o mesmo não
acontece com as emendas a êle apresenta
das, que poderão ser de iniciativa indivi
dual do Congressista.

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1970.
- Senador Ant6nlo Carlos.

EMENDA N9 25

Dê-se ao art. 126, ~§ lI? e 29, a seguinte
redação:

"Art. 126 - , , .

§ 19 - Apresentado o recurso, que não
terá efeito suspensivo, o Presidente, ex
oHicio ou por proposta do recorrente,
deferida pelo Plenário, remeterá a ma
téria à Comissão de Constituição e

Justiça da Casa a que pertencer o
recorrente.
§ 29 - O parecer da Comissão, apro
vado pelo Plenário. fixará norma a ser
observada pela Mesa nas hipóteses
idênticas."

Elimine·se os §§ 2~ e 3\l do art. 126.
Sala das sessões, em 28 de julho de 1970.

- Deputado Ernesto Valente.

EMENDA N926

Ao artigo 130 acrescentem-se os seguin·
tes parágrafos:

"§ 19 - Em se tratando de Projeto de
Código, as emendas da Casa re'Visora
serão submetidas ao parecer de uma
Comissão Mista da qual farão parte os
relatores do pro)eto em cada uma das
Câmaras.
§ 29 :.:..... Para os efeitos do parágrafo
anterior, a Câmara revisora, ao devol
ver o projeto à iniciadora. comunicar
lhe·á os nomes dos membros da Co
missão Mista."

Justi fiClçio
A emenda apenas restabelece o principio

estabelecido nos §§ 29 e 39 do artigo 39
do atual Regimento Comum, que deve ser
mantido.

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1970.
- Senador Aurélio Vi.nna.

EMENDA N927

Ao art. 138, dê·se a seguinte redação:
"Art. 138 - Mediante solicitação da
Presidência, o Senado Federal e a CA·
mara dos Deputados designarão fun·
cionários de suas Secretaria% para
atender às Comissões Mistas e aos Ser·
viços auxiliares da Mesa, nas Sessões
Conjuntas."

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1970.
- Senador Ant6nio Carlos.

EMENDA N928

Ao artigo 142, dê-se a seguinte redação:
"Art. 142 - As despesas com o funcio
namento das Sessões Conjuntas, bem
como das Comissões M.istas, serão aten·
didas pela dotação própria do Senado,
exceto no que se refere às despesas de
pessoal, que serão custeadas, respecti
vamente, por cada Casa."

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1970.
- Senador Antanio C.rlos.
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EMENDA NI? 29 Justific.ação

Restabeleçam'-se os princípios adotados
nos arts. :15' e :m do Hegimento Comum, ('om
as devidas correções_

Justificação

Os arti~os acima referidos tratam da tra·
mitação de projetos apresentados por Co
missão Mista e que devem ser regulados no
Hegimento Comum.

Sala das Sessões, em 28 de julho de 1970,
- Senador Petrânio Portella.

EMENDA NI? 30

Inclua-se onde ('ouber:

"Art. - Dentro em 5 dias da pu
blicação do texto de deereto·lei eXpl)
dido pelo Presidente da República na
formu do art. 55 da Constituiçâo Fe
deral, o Congresso :-lacional deverá
realizar sessão destinnda à leituTU da
materia.

Art. - A partir' da designação de
seus membros, a Comissão terá o pra
zo de 20 dias para emitir seu parecer.

Art. - O parecer da Comissão de
verá coneluir pela apresrntação de
projeto de decreto legislativo, aprovan
do ou rejeitando o decreto·lei.

Parágrafo único - No caso de decidir
favoràvelmente ao derreto-lei, a Comis·
são poderá incluir. nn proposição
formulada, artigo revogatório de parte
do dCl'reto-Jei considerada inconstitu
donal pelo voto de 2/3 de seus mem·
bros.

Art. - O dr('reto leJlislativo será
J)fomulgado pelas Mesas da Câmara dos
Deputados e do SenDdo Federal.'·

Sala das Sessões, em 28 àl' julho de 1970.
- Deput:ldo Armando Corrêa.

EMENDA N9 31

A('resrente-se onde couber:,
"Art. - O :'linistro de Estado po
derá comparecer perante o Congresso
Nacional, quando o solicitar, para ex
posição de assuntos de intcrésse geral,
iJl{'rentes a ~ua pasta. Poderá também
comparecer por convocação' de ('ongrcs
sistas, para expor sóbre assuntos refe
rentes a projeto em tramitação sob o
regime de discussão e votação conjun
ta da Câmara e do Senado Federal."

Feita oralmente.. .
Sala das Sessões, em 28 de julho de ]970,

'- Deputado Antônio Neves.

Ka discussão do Projeto e Emendas,
ocuparam a tribuna os Deputados Daniel
Faraco (ARENA - Rio Grande do Sul) (~)

e Am!lral de Souza (ARE.'lA - Rio Grande
do Sul) (o).

3 - Pareceres da Comissão ofretora do
Senado Federal e da Mesa da Câmara
dos Deputados sfibre as Emltndas apre·
sentadas ao Projeto de Resolução nl?
1/70 (CN).

A Comissão Diretora do Senado Ft'dera!
aprovou, pelo Parecer n'? 15 (CN), o Suhsti
tutivo do Relator - Senador Wilson Gon·
çalves (15'-Vice-Presidente). (~)

A Mesa da Câmara, atraves do Parecer
n" 16 (CN), aceitou o Parecer tio Relator 
Deputado Daniel Faraco (19-Vice-Presiden·
te), favorável ao Substitutivo da Comissão
Diretora do Senado. {li}

PARECERES

N9s 15 E 16, DE 1970 (CN)

sôbre o Proieto de Resolução n'? 1,
de 1970 (CN), que adapta o Regimento
Comum às disposições da Emenda
Constitucional n'? 1, de 1969.

PARECER N'? 15

Da Cominão Diretora do Sen!lito

Relator~ Senador Wilson Gonçalves

A Comissão Diretora do Senado Hprova
o substitutivo do Relutar. apresentado ao
Projl'to de H.esolllção n'? 1, de 1970 (CN),
considerando, portanto, aprovadas as Emen·
das n'?s 2, 3, 4, 16, 18. 19, 21 {em parte), 23,
24, 25, 27, 28. as subcmcndas às Emendas
n."'8 ], 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 21 (i n
fine) e 29, rejeitadas as de nQs 5, 11, 14, 20.
22, 26 e 31, e prejudirada a de n'·' 30.

Sala da Comissão Diretora, em 5 de agôs
to de 1970. - Joio Cleofas, Presidente 
Wilson Gonçallles, Rcl~ltor - Llno de Mat·
tos - Fernando Corrêa - Edmundo Levi
- Paulo Torres.

(6) D.C.K. de 29-7-70, pá~. 366
(7) H.C.N. de 29-7-70, pág. 311
(8) D.C.N. de 6-8-70, ]lá". 38~

(9) D.e.S. ele 6-B-70, pli.g. 397
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COMISSÁO··DlRETORA
PARECER 00 RELATOR

iUi emendas apresentadas ao Projeto
de Resolução n9 1, de 1970 (CN).

Relator: Sena<:lor Wilson Gon;alves

Ao Projeto de Resolução n'? 1, de 1970
(CN), que' adapta o R~giment.o Comum às
disposições da Emenda Constitucional TI" I,
de 1969, de a'utoria da Mesa da. Câmara c
tia Comissão Diretora do Senado, foram
·ap~ese~t<i.d·as 3~ emendas.

'Encerrada ;u discussão da maléria, volta
ela a esta Goinissào a fim de serem as
emendas apreciadas.

Tratando-se de maléri.1· que interessa às
duas Casas do Congresso, houve a preo
cupação d(~ se ouvir, preliminarmente. o
Relatar do projeto na Câmara closDe-pu
tados a fim de se coordenar o ponto de vis
ta daquela e desta Câmara.

Hav~n'do, portanto. l'oi~eidê~cia 'nas opi
niÔ()s de ambos os Relatores quanto as
emendas apresentadas ao projeto, passare
mos'a emitir parecer sõbre cada uma delas.

EMENDA NI' 1

A emenua visa à designação de' funcioná
rio do Senado ou da Câmara para secreta
riar as Comissões :Mistas.. . ..

:-l"osso pareçer lhe é favorável, nos ter
mos da subemenda que apresentamos fi fi
nal, e que 'ltribui a eompetê"ncüi dessa de
signllçiio ao Presidente eleito.

1'~:\1ENDA N'! 2

Como é de praxe, o Presidente da Co
missáo Mista despacha as emendas assim
que as recebe. A emenda ~-jS,l a preservar
essa forma, ja tradicional, que fadlita enor
memente os trabalhos da Comissão, dal lhe
darmos parecer' favorável. .

E]'1~NDA N" 3

Somos, também, favoráveis ao objetivo
da emenda. que jã fjgura .nas "normas das
Comissões MiStas" até agora adotad(ls.

EMENDA N'? 4

:Necessário fixar como a Comissão deli·
berará sóljre os recursos interpostos à de
cisão da Presitléncfa. :f:ste o objetivo da
emenda, que merece nossa aprovação.

EMEl\lJA N° 5

Não nos parecc conveniente a emenda.

A Comissão pode reunir-se, apenas. para
discutir a matéria, c- não seria lógico que

se exigisse a presença ,da maioria ahsoluta
de. seus membros, a nuo ser para as delibe
rações, como já estfl previsto no art. 14 do
projeto.

Somos, portanto, pela rejeição da emen
da.

EME,'lDA N'? ti

Visa a emenda a fixar que, sempre que
não naja paridade numérica na composição
da Comissão 1\1ista, tomar-serão, separada
mente. os votos dos membros do Senado
e da Câmara.

Somos pela sua aprovação..nmi lêrmos de
sllbeme-nda apresentada a final.

EMEt\""DA No,> 7

. A emenda suprime a Ata sucinw, que é
'lida pelo Sr. 2':1-Secretário.

.' As razões expostas na sua. justificação
lflvam-nos a lhe dar parecer favorável, nos
têrmos da subemenda apresentada a
"final, uma vez que sua aprovaçáo implica
na supressão de outros dispositivos do pro-
j~to. . .

EMEJ.'IDA K'? 8

Como O próprio autor diz em sua justi.
ficação, a emenda restabelece um princípio
tradicional aceito pelo Congresso Nacional.

Trata-se. em 'verdade, do período para
breves "Comunicaçõcs. Somos favoráveis à
emenda. nos têrmos' da subemenda que
aprcscntnmos a final. '.

1~:.tENDA :-lç> 9

A emenda é apenas de redaçào. visando,
simplesmente, a evitar que se dê interpre
taçào diferente ao dispositivo.
. Somos pela sua aprovação, nos têrmos da
subemcnda apresentada a final.

EMENDA :x~ 10

A emenda Hupre um lapso existente no.
projeto e que está expresso no § 2'" do mt.
65 da Constituição.

Somos, assim, pela sua aprovação, nos
térmos da sUbernenda apresentada a final.

EMEt\lJA IÇ"'í 11

A emenda dá nova redação à parle que
trata da tramitação do Projeto de Lei Or
çamentária.

A matéria jã está, em parte, atendida
pelas Emen'das n"s 12." 13 e 15 r. pelas dis
posições do Próprio projeto.

Somos. assim, pela sua rejeição.
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EMENDAS NQs 12 e 13

Ambas as emendas foram apresentadas
ao parágrafo único do art. 89, e seu obje
tivo principal é fixar a representação da
Cámara e do Senado na Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sôbre o Projeto
de Lei Orçamentária.

Uma Vez que são equivalentes ambas as
emendas, de autoria de Líderes do Senado
e da Câmara, respectivamente, não há co
mo deixar de lhes dar parecer favorável.
É o que fazemos, nos têrmos da subemen·
da apresentada a final.

EMENDA N9 14

Tendo sido nosso parecer favorável a
emendas anteriores que tratam da trami·
tação do Projeto de Lei Orçamentária, não
há como aprovar a presente emenda.

Somos, portanto, pela sua rejeição.

EMENDA N° 15

A emenda fixa, com maior preCIsa0, a
composição da Comissão Mista, incumbida
de emitir parecer sôbre o Projeto de Lei
Orçamentária, fazendo referência expresssa
ao Presidente e Vice·Presidente, omitidos
no artigo do projeto.

Somos por sua aprovação, nos térmos da
subemenda apresentada a final, onde dei·
xamos, a critério do Presidente, a designa
ção do Relator-Geral.

EMENDA NQ 16

A emenda visa a reproduzir a disposição
constitucional que regula a matéria_

Somos p2la sua aprovação.
EMENDA N~ 17

A emenda tem como objetivo resguardar
a aplicação de dispositivos constitucionais.

Somos pela sua aprovação, nos têrmos da
subemenda apresentada a final, mais con
diZ€nte com o que dispõe a Constituição.

EMENDA NQ 18

Somos favoráveis à emenda, uma vez que
ela reproduz o método de votação tradicio
nalmente usado, não só nos âmbitos das
Comissões, como, também, no Plenário de
ambas as Casas do Congresso.

EMENDA N'? 19

Trata-se do prazo em que se realizará a
sessão para apreciação de matéria orça
mentária. A emenda é pertinente, uma vez
que permite a realização da sessão em pra
zo anterior às 24 (vinte e quatro) horas fi
xadas no projeto, uma vez distribuídos os

avulsos da matéria, com a devida antece
dência.

Somos, assim, pela sua aprovação.

EMENDA N'? 20

O projeto trata da tramitação do Orça
mento anual, como dispõe a ConStituição
em seu art_ 66.

Não há como excluir a expressão.

Somos, assim, contrários à emenda.

EMENDA N'? 21

A emenda visa a incluir, para apreciação
em Sessão Conjunta do Congresso Nacional,
os decretos-leis expedidos pelo Presidente
da República, conforme estabelece o § 1°
do art. 55 da Constituição. A aprovação des
ta emenda implica em Se dar nova redação
ao art. 136 do projeto. É o que fazemos a
final, incluídos os decretos·leis no art. 1Q
do projeto.

Somos, portanto, pela sua aprovação.

EMENDA N0 22

A emenda altera, completamente, o espí
rito do projeto e o disposto no art. 53 da
Constituição FederaL

Somos, assim, pela sua rejeição.

EMENDA N? 23

A emenda, segundo sua própria justifica
ção, visa à economia processual. Realmente,
em se tratando de reforma do Regimento
Comum, nada deve impedir que as Mesas
da Cámara e do Senado, se assim o acorda
rem, ofereçam um parecer único.

Somos, portanto, pela sua aprovação.

EMENDA N'? 24

A própria justificação da emenda nos
convence a lhe dar parecer favorável.

EMENDA N~ 25

O objetivo da emenda é não permitir que
tenha efeito suspensivo o recurso interpos
to à decisão da Presidência, em questão de
ordem.

Realmente, pelo que temos verificado, a
tramitação das matérias sofre verdadeiro
colapso com a interposição de tais recursos.

O § 2Q da emenda, entretanto, determina
que, se aprovado, o Parecer da Comissão
fixará norma que será observada pela Mesa,
nas hipóteses idênticas, resguardando,
assim, a vontade soberana do Plenário.

Somos, assim, pela sua aprovação.
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EMENDA N9 26

Embora a emenda reproduza dispositivo
constante do atual Regimento Comum, não
encontramos razões, de ordem prática, para
sua manutenção.

Somos, portanto, contrários à emenda.

EMENDA NO? 27

A emenda vem completar o que se pre
tendeu com a de n9 1, que mereceu nosso
parecer favorável. t, realmente, necessàr!o
fixar, de maneira expressa, a colaboraçao
prestada pelos funcionários de ambas .as
Casas, nos trabalhos do Congresso NacIO
nal.

Somos, portanm, pela sua aprova~ão.

EMENDA N9 28

Segundo o que dispõe a Constituição, no
§ 39 do art. 29, nas sessões conjuntas f~n
danará como Mesa a do Senado. Deverao,
portanto, Ser atendidas, pela dotação pró
pria do Senado, as despesas decorrentes do
funcionamento dessas sessões.

:t o que pretende a emenda, que merece
nosso parecer favorável.

EMENDA NO? 29

A emenda regula a tramitação de proje
tos apresentados por Comissão Mista, cons
tituída na forma do dísposto nos Regimen
tos Internos de ambas as Casas do Congres
so'

Por ser pertinente, damos-lhe parecer
favorável, nos têrmos da subemenda apre·
sentada a final.

EMENDA N9 30
Prejudicada em virtude da aprovação da

Emenda nl) 21, que tem o mesmo objetivo.

EMENDA N9 31

A emenda pretende possibilitar o compa
recimento, ao Plenário do Congresso Nacio
nal, de Ministro de Estado, quando o soli
citar ou se convocado.

A Constituição, em seu art. 38, que regu
la a matéria. não prevê a hipótese preco
nizada na emenda.

Somos, assim, pela Sua rejeição.

SUBEMENDA A EMENDA N9 1

Ao § 29 do art. 10.

Dê-se ao § 29 do art. 10 a seguinte re
dação:

"§ 29 - As Comissões Mistas reunir
se-ão dentro em 48 (quarenta e oito)

horas de sua constituição, sob a Pre
sidência do mais idoso de seUS com·
ponentes, para eleição do Presidente
e do Vice-Presidente, sendo, em se
guida, designado, pelo Presidente elei·
to, um funcionário do Senado Federal
ou da Câmara dos Deputados para
secretariá-la."

SUBEMENDA À EMENDA N9 6

AG art. 14.

Acrescente-se ao artigo 14 o seguinte pa·
rágrafo:

"Parágrafo único - Nas deliberações
da Comissão Mista, tomar·se-ão em se·
parado os votos dos Membros da Sena
do Federal e da Câmara dos Deputa·
dos, sempre que não haja paridade nu
mérica em sua composição."

SUBEMENDA ÀS EMENDAS N9s 7-8

I - Suprimam-se os arts. 27 e 57 do pro
jeto;

11 - Dê-se, ao art. 31, a seguinte redação:
"Art. 31 - Uma vez aberta a sessão,
o Primeiro-secretário procederá à lei
tura do expediente.
§ 19 - A Ata da sessão será a cons
tante do Diário do Congresso Naclo
clonal. na qual serão consignados, com
fidelidade, pelo apanbamento (aqui
gráfico, os debates, as delibera~ões

tomadas e demais ocorrências.
§ 2' - As Questões de Ordem e pedi
dos de retificação sôbre a Ata serão
decididos pelo Presidente."

111 - Transforme-se em artigo autônomo
o parágrafo único do art. 31, com a seguin
te redação:

"Art. - A primeira meia-hora da
sessão será destinada aos oradores ins
critos, que poderão Usar da palavra
pelo prazo de 5 (cinco) minutos im
prorrogáveis."

IV - Dê·se a seguinte redação ao pará.
grafo único do art. 54:

"Parágrafo único - Nas sessões sole
nes não haverá expediente."

SUBEMENDA À EMENDA N9 9

Ao § 29 do art. 43, dê-se a seguinte re·
dação:

"§ 29 - A votação começará pela Cl·
rnara dos Deputados. Tratando-se, po
rém, de Proposta de Emenda à Cons
tituição e de projeto de lei vetado,
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ambos de iniciativa de Senadores, a
votação começará pelo Senado Fe
deral."

SUBEMENDA À EMENDA N9 10
Ao art. 88, acrescente-se o seguinte pa-

rágrafo:

"Parágrafo único - Em se tratando de
projetos de lei mencionados no art. 65
da Constituição Federal, será final o
pronunciamento da Comissão, salvo se
um têrço dos membros da Câmara
respectiva pedir ao Presidente a vota·
ção em Plenário, que se fará sem dis
cussão, de emenda aprovada ou rejei
tada na Comissão."

SUBEMENDA ÀS EMENDAS N9s 12 e 13

Ao parágrafo único do art. 89.

Transforme-se o parágrafo único do art.
89 do projeto em artigo autônomo com a
seguinte redação:

"Art. - O Projeto de Lei Orçamen
tária será apreciado por uma Comissão
Mista constituída até a primeira quin
zena do mês de julho e integrada por
45 (quarenta e cinco) Deputados e 15
(quinze) Senadores, e Suplentes em
número de um têrço de sua composi
ção, indicados pelas lideranças, obede
cida a proporcionalidade partidária.

§ 19 - Na indicação dos membros da
Comissão Mista as lideranças aprovei
tarão, pelo menos, 50% (cinqüenta por
cento) dos membros da Comissão de
Orçamento da Câmara dos Deputados
e da Comissão de Finanças do Senado
Federal.

§ 29 - O Suplente só participará dos
trabalhos da Comissão na ausência ou
impedimento de Membro titular.

§ 39 - As deliberações na Comissão
r.lista iniciar-se-ão pelos representan
tes da Câmara dos Deputados, sendo
que o voto contrário da maioria dos
representantes de uma das Casas im
portará na rejeição da matéria.

§ 49 - Na eleição do Presidente e do
Vice-Presidente da Comissão, não se
aplicam as disposições do parágrafo
anterior."

SUBEMENDA À EMENDA NQ 15

Ao art. 90.

Dê-se ao artigo 90 do projeto a seguinte
redação:

"Art. 90 - Além do Presidente e do
Vice-Presidente, a Comissão terá tantos

Relatores e Relatores-Substitutos quan
tos o seu Presidente entender necessá
rios, para as partes e anexos do pro
jeto.

§ 19 - A critério da Presidência, po
derá ser designado um Relator·Geral,
que coordenará o trabalho dos demais
Relatores.

§ 29 - Na escolha do Presidente, do
Vice·Presidente e dos Relatores, será
obedecido um sistema de rodízio entre
os representantes da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal."

SUBEMENDA À EMENDA N9 17

Ao art. 93.

I - Acrescente-se ao art. 93 mais um
parágrafo, que será o 3<:>, com a seguinte
redação:

"§ 39 - Na votação das emendas, obe
decer-se-á ao disposto no § 19 do art. 65
da Constituição Federa1."

II - Renumere-se, em conseqüência, o
~ 39 do art. 93.

SUBEMENDA À EMENDA N'? 21

Dê-se ao último artigo da Emenda n9 21
a seguinte redação:

"Art. - O decreto legislativo será
promulgado pelo Presidente do Se
nado."

SUBEMENDA À EMENDA NQ 29

Acrescentem-se ao projeto os seguintes
artigos:

"Art - Os projetos elaborados por
Comissão Mista serão encaminhados,
alternadamente, ao Senado e à Câmara
dos Deputados.

Art. - O projeto da Comissão Mista
terá a seguinte tramitação na Câmara
que dêle conhecer inicialmente:

a) recebido no Expediente, será lido e
publicado, devendo ser submetido à dis
cussão em primeiro turno, cinco dias
depois;

b) a discussão em primeiro turno far
se-á pelo menos em duas sessões conse
cutivas;

c) encerrada a discussão, proceder-se-á
à votação, salvo se houver emendas,
caso em que será encaminhado à Co
missão Mista para, sôbre elas, opinar;

d) publicado o parecer sôbre as emen
das, será a matéria incluída em fase de
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votação, na Ordem do Dia da sessão
que se realizar quarenta e oito horas
depois;

e) aprovado com emendas, voltarâ o
projeto à Comissão Mista para elaborar
a redação do vencido;
f) o projeto será incluído em Ordem do
Dia, para discussão em segundo turno,
obedecido o interstício de 48 horas de
sua aprovação, sem emendas, em pri
meiro turno, ou da publicação do pa
recer da Comissão Mista, com a redação
do vencido.
§ 1~ - A tramitação na Casa revisora
obedecerá ao disposto nas alíneas a e e
dêste artigo.
§ 2~ - Voltando o projeto à Câmara
iniciadora, com emend.as, ~rá ê\e ins
truído com o parecer sôbre elas profe
rido em sua tramitação naquela Casa."

Nova redação dada ao art. 136 do pro
jeto, tendo em vista a aprovação da Emenda
nQ 21.

"Art. 136 - Recebido projeto de lei,
de iniciativa do Pre$idente da Repú
blica, com tramitação em prazo deter
minado, a Câmara dos Deputados terá
45 (quarenta e <:inco) dias para apreciá
lo, findos os quais, sem deliberação,
será o texto tido como aProvado naquela
Casa.
Parágrafo único - O Senado terá o
prazo de 45 dias para revisão da maté
ria que será feita:
a) 110 texto aprovado pela Câmara dos
Deputados, se os autógrafos respectivos
chegarem ao Senado até 46 (quarenta e
seis) dias contados do recebimento da
Mensagem Presidencial encaminhando
o "projeto;
b) no texto originário do Executivo, se
esgotado, sem deliberação da Câmara,
o prazo previsto no <:aput dêste artigo,
sendo, neste caso, o fato comunicado
àquela Casa."

Tendo analisado cada uma das emendas,
de per si, e apresentado as subemendas
necessárias, ache.mos mais prático apresen
tar a conclusão de nosso parecer em forma
de substitutivo integral, aproveitando as
partes do projeto que não foram emenda·
das, as emendas a que fomos favoráveis, as
subemendas de nossa autoria, e procedendo,
ainda, às correções necessárias, conseqüen
tes da nova redação dada. ao tex~ do
projeto.

Sala das Sessões, em 5 de agôsto de 1970.
- Wilson Gonçalves, Relator.

SUBSTITUTIVO APRESENTADO AO
PROJETO DE RESOLUÇAO

N~ 1, DE 1910 (CN)

Regimento Comum

TITULO I

Direção, Objeto e Convocação das S.ssõ..
Conjuntas

Art. 19 - A Câmara dos Deputados e
o senado Federal, sob a dir~~ãl) da Mesa
dêste, reunir-se·ão em sessão conjunta para:

I - inaugurar a sessão legislativa
(art. 29, § 3'1, I, da Consti
tuição);

11 - dar posse ao Presidente e ao
Vice-Presidente da República
eleitos (art. 16 e § l~ do arti·
go 77 da Constituição);

111 - discutir, votar e promulgar
emendas à Constituição (arti
gos 48 e 49 da Constituição);

IV - deliberar sôbre projetos de
lei de iniciativa do Presidente
da República, no caso do
art. 51, § 29, da Constituição;

V - discutir e votar o orçamento
(art. 29, § 39, UI, da Consti
tuição);

VI - conhecer de matéria vetada
e sôbre ela deliberar (art. 59,
§ 3Q, da Constituição);

VII - deliberar sôbre decretos-leis
expedidos pelo Presidente da
República (artigo 55, § 19,
da Constituição);

VIII - deliberar sôbre impugnações
do Tribunal de Contas (arti·
go 72, § 6<'>, da Constituição);

IX - delegar ao Presidente da Re
pública podêres para legislar
(art. 54 da Constituição);

X - delegar à Comissão podêres
para legislar em seu nome
(azot. 53 da Constituição);

XI - elaborar ou reformar o Re
gimento Comum (art. 29, § 39,
lI, da Constituição);

XII - atender aos demais casos
previstos na Constituição e
neste Regimento.

§ 1~ - Por proPDsta das Mesas da
Cãmara dos Deputados e do Senado Federal,
poderão ser realizadas sessões destinadas
a homenagear Chefes de Estados estrangei·
ros e comemorativas de datas nacionais.
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§ 2~ - Terão caráter solene as ses
sões referidas nos itens I, lI, parte final do
UI, e parágrafo anterior.

Art. 2q. - As seSSÕeS, que não tiverem
data legalmente fixada, serão convocadas
pelo Presidente do Senado ou seu substituto.
com prévia audiência da Mesa da Câmara
dJS Deputados.

Art. 3fll - As sessões realizar-se-ão no
Plenário da Câmara dos Dep'-ltados, salvo
escolha prévia de outro local devidamente
anunciado.

TíTULO 11

005 Lideres

Art. 49 - São reconhecidas as lideran
ças de cada Casa, constituídas na forma dos
respectivos regimentos.

Art. S9 - Aos Líderes, além de outras
atribu~ções regimentais, compete a indica
ção dos representantes de seu Partido nas
Comissões.

Art. 69 - Ao Líder é licito usar da pa
lavra, em qualquer fase da sessão, pelo prazo
máximo de 20 minutos, para comunicação
urgente.

Art. 79 - Em caráter preferencial e
independentemente de inscrição, poderá
o Líder discutir matéria e encaminhar vo
tação.

Art. 8~ - Ausentc ou impedido o Líder,
as suas atribuições serão exercidas pelo
Vice·Líder.

TITULO 1II

Das Comissões Mistas

Art. 9!l - Os membros das Comissões
Mistas do Congresso Nacional serão desig·
nados pelo Presidente do Senado mediante
indi~ação das lidel'anças.

§ 19 - Se os Lideres não fizerem a
indicação, a escolha caberá ao Presidente.

§ 2!l - O calendário para a tramita
ção de matéria sujeita ao exame das Comis
sões Mistas deverá constar das Ordens do
Dia do Senado e da Câmara dos Deputados.

§ 39 - A fixação do calendário será
feita de maneira que a discussão e votação
da matéria não atinjam os últimos 10 (dez)
dias do prazo fatal de sua tramitação no
Congresso Nacional.

Art. lQ - As Comissões Mistas, ressal
vado o disposto no parágrafo único do arti
go 21, no art. 90 e no § 2'1 do art. 104,
compor-se-âo de 11 (onze) Senadores e 11
(onze) Deputados, obedecido o critério da

proporcionalidade partidária incluindo-se,
sempre, um representante da Minoria, se a
proporcionalidade não lhe der represen
tação.

§ 19 - Os Lideres poderão indicar
substitutos nas Comissões Mistas, mediante
ofício ao Presidente do Senado, que fará a
respectiva designação.

§ :2<;1 - As Comissões Mistas reunir
sc-ão dentro de 48 horas de sua constituição,
sob a Presidência do mais idoso de seus
componentes, para a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente, sendo, em seguida,
designado, pelo Presidente eleito, um fun
cionário do Senado Federal ou da Câmara
dos Deputados para secretariá-la.

§ 3!l - Ao Presidente da Comissão
Mista compete designar o Relator da maté
ria sujeita ao seu exame.

Art. 11 - Perante a Comissão, no prazo
de 8 dias a partir de sua instalação, o Con·
gressista poderá apresentar emendas que
deverão, em seguida, ser despachadas pelo
Presidente.

§ 1~ - Não serão aceitas emendas
que contrariem o disposto no art. 57 da
Constituição_

§ 29 - Nas 24 horas seguintes a
partir do despacho do Presidente, o autor
de emenda não aceita poderá, com apoia·
mento de 6 (seis) Membros da Comissão,
no mínímo, recorrer da decisão da Presi
dência, para a Comissào.

§ 39 - A Comissão decidirá por
maioria simples, em reunião que se reali·
zará, por convocação do Presidente, imedia
tamente após o decurso do prazo fixado
para a integraç§o do recurso.

Art. 12 - Os trabalhos da Comissão
Mista somente serão iniciados com a pre
sença minima do têrço de sua composição.

Art. 13 - Apresentado o parecer, qual
quer membro da Comissão Mista poderá dis
cuti·lo pelo prazo máximo de 15 minutos,
uma única vez, permitido ao Relator usar
da palavra, em último lugar, pelo prazo de
30 minutos_

Parágrafo único - O parecer do Relator
será conclusivo e conterá, obrigatàriamente,
a sua fundamentação.

Art. 14 - A Comissão Mista deliberará
por maioria dc votos, presente li maioria
de seus membros, tendo o Presidente so
mente voto de desempate.

Parágrafo único - Nas deliberações da
Comissão Mista, tomar-sc-ão, em separado,
os votos dos Membros do Senado Federal
e da Câmara dos Deputados, sempre que
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não haja paridade numérica em sua com
posição.

Art. 15 - O parecer da Comissão, sem
pre que posslvel, consignará o voto dos seus
membros, em separado, vencido, com res
trições ou pelas conclusÓes.

Par'grafo único - Serão considerados
favoráveis os votos pelas conclusões e os
com restrições.

Art. 16 - O parecer da Comissão pode
rá concluir pela aprovação total ou parcial,
ou rejeição da matéria, bem como pela
apresentação do substitutivo, emendas e
subemendas.

Par'grafo único - O parecer no sentido
do arquivamento da proposição será consi·
derado pela rejeição.

Art. 17 - A Comissão deverá sempre
se pronunciar sõbre o mérito da proposição
principal e das emendas, ainda quando decio
dir pela inconstitucionalidade daquela.

Art. 18 - O parecer da Comissão deve
rá ser publicado no Di'rio do Congresso
Nacional e em avulsos destinados à distri·
buição aoS Congressistas.

Art. 19 - Das reuniões das Comissões
Mistas lavrar-se-ão atas que serão submeti
das à sua apreciação.

Art. 20 - Esgotado o prazo destinado
aos trabalhos da Comissão, sem a apresen
tação do parecer, êste deverá ser proferido
oralmente, em Plenário, por ocasião da dis·
cussão da matéria.

Art. 21 - As Comisoos Parlamentares
Mistas de Inquérito serão criadas em sessão
conjunta, sendo automática a sua instituição
se requerida por 1/3 dos membros da Câ
mara dos Deputados mais 113 dos membros
do Senado Federal, dependendo de delibe
ração, quando requerida por Congressista.

Par'grafo único - As Comissões Parla
mentares Mistas de Inquérito terão o núme
ro de membros fixado no ato da sua criação,
devendo ser igual a participação de Depu
tados e Senadores, obedecido o princIpio da
proporcionalidade partidária.

TITULO IV

Da Ordem dos Trabalhos

CAPITULO I
Das Sessões em Geral

SEÇÃO I

Disposições Preliminares

Art. 22 - A sessão conjunta terá a
duração de 4 horas.

Par'grafo único - Se o término do tempo
da sessão ocorrer quando iniciada, uma vota
ção, esta será ultimada independentemente
de pedido de prorrogação.

Art. 23 - Ouvido o Plenário, o prazo
de duração da sessão poderá ser prorro
gado:

a) por proposta do Presidente;

b) a requerimento de qualquer Con·
gressista.

§ 19 - Se houver orador na tribuna,
o Presidente o interromperá pata ~01\'Su\ta
ao Plenário sôbre a prorrogação.

§ 29 - A prorrogação será sempre
por prazo fixo que não poderá ser restringi·
do, salvo por falta de matéria a tratar ou
de número para o prosseguimento da sessão.

§ 39 - Antes de terminada uma
pronogação, poderá ser requerida outra.

§ 49 - O requerimento ou proposta
de prorrogação não será discutido e nem
terá encaminhada a sua votação.

Art. 24 - A sessão poderá ser suspensa
por conveniência da ordem.

Art. 25 - A sessão poderá ser levan·
tada, a qualquer momento, por motivo de
falecimento de Congressista ou de Chefe
de um dos Podêres da República.

Art. 26 - No recinto das sessões, só
mente serão admitidos os Congressistas, fun·
cionários em serviço no Plenário e, na bano
cada respectiva, os representantes da imo
prensa credenciados junto aO Poder Legis
lativo.

Art. 27 - As sessões seriío públicas, po
dendo ser secretas se assim o deliberar o
Plenário, mediante proposta da Presidência
ou de Líder, prefixando-se-Ihes a data.

§ 19 - A finalidade da sessão secre·
ta deverá figurar expressamente na pro
posta, mas não será divulgada.

§ 2Ci' - Para a apreciação da pro
posta, o Congresso funcionará secretamente.

§ 39 - Na discussão da proposta e
no encaminhamento da votação, poderão
usar .da palavra 4 oradores, em grupo de
:1. membros de cada Casa, preferentemente
de partidos diversos, pelo prazo de 10 mio
nutos na discussão, reduzido para 5 minutos
no encaminhamento da votação.

§ 49 - Na sessão secreta, antes de
se iniciarem os trabalhos, o Presidente de
terminará a saida, do Plenário, Tribunas,
galerias e demais dependências, de tôdas as
pessoas estranhas, inclusive funcionários.
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§ 5~ - A Ata da sessão secreta será
redigida pelo 2'!-Secretário, submetida ao
Plenário, com qualquer número, antes de
levantada a sessão, assinada pelos membros
da Mesa e encerrada em invólucro lacrado,
datado e rubricado pelos I'! e 2?·Secretários
e recolhida ao arquivo.

Art. 28 - As Sessões somente serão
abertas com a presença mínima de 1/6 da
composição de cada Casa do Congresso.

Art. 29 - À hora do início da sessão, o
Presidente e os demais membros da Mesa
ocuparão os respectivos lugares; havendo
número regimental, será anunciada a aber
tura dos trabalhos.

§ 1~ - Não havendo número, o Pre
sidente aguardará, pelo prazo máximo de 30
minutos, a complementação do quorum;
decorrido o prazo e persistindo a falta de
número, a sessão não se realizará.

§ 2~ - No curso da sessão, verifi
cada a presença de Senadores e de Depu
tados em número inferior ao mínimo fixado
no art. 28. o Presidente encerrará os traba
lhos, ex officio ou por provocação de qual
quer Congressista.

Art. 30 - Uma vez aberta a sessão, o
Primeiro-Secretário procederá à leitura do
expediente.

§ 1~ - A Ata da sessão, salvo o dis
posto no § 5<:1 do art. 27, será a constante
do Diário do Congresso Nacional, na qual
serão consignados, com fidelidade, pelo
apanhamento taquigráfico, os debates, as
deliberações tomadas e demais ocorrêncías.

§ 29 - As Questões de Ordem e pe·
didos de retificação sóbre a Ata serão deci
didos pelo Presidente.

Art. 31 - A primeira meia hora da
sessão será destinada aos oradores inscritos
que poderão usar da palavra pelo prazo de
5 (cinco) minutos improrrogáveis.

SEÇÃO II

Da Ordem do Dia

Art. 32 - Terminada a leitura do Expe
diente, passar-se-á à Ordem do Dia.

Art. 33 - Os avulsos das matérias cons
tantes da Ordem do Dia serão distribuídos
aos Congressistas com a antecedência míni
ma de 24 horas.

Arf. 34 - Na organização da Ordem do
Dia, as proposições em votação precederão
as em discussão.

Parágrafo único - A inversão da Ordem
do Dia poderá ser autorizada pelo Plená·

rio, por proposta da Presidência ou a reque
rimento de Líder.

Art. 35 - Na Ordem do Dia, estando
o projeto em fase de votação e não havendo
número para as deliberações, passar-se·á à
matéria seguinte, em discussão.

§ 19 - Esgotada a matéria em dis
cussão e persistindo a falta de quorum para
as deliberações, a Presidência poderá sus
pender a sessão, por prazo não superior a
30 minutos, ou conceder a palavra a Con
gressista que dela queira fazer uso, salvo
o disposto no § 2'" do art. 29.

§ 29 - Sobrevindo a existência de
número para as deliberações, voltar-se-á
à matéria em votação,. interrompendo-se
orador que estiver na Tribuna.

SEÇÃO lI!

Da Apreciação das Matérias

Art. 36 - A apreciação das matérias
será feita em um só turno de discussão e
votação, salvo quando se tratar de proposta
de emenda à Constituição.

Art. 37 - A discussão da proposição
principal, das emendas e subemendas será
feita em conjunto.

Parágrafo único - Argüida, pela Comis
são Mista, a inconstitucionalidade da pro
posição, a discussão e votação dessa prelimi·
nar antecederá a apreciação da matéria.

Art. 38 - Na discussão, os oradores
falarão na ordem de inscrição, pelo prazo
máximo de vinte minutos, concedendo-se a
palavra, de preferência, alternadamente,
a Congressistas favoráveis e contrários à
matéria.

Art. 39 - A discussão se encerrará após
falar o último orador inscrito. Se, após o
término do tempo da sessão, ainda houver
inscrições a atender, será convocada outra,
ao fim da qual estará a discussão automà
ticamente encerrada.

§ 1\) - A discussão poderá ser encer
rada a requerimento escrito de Líder ou
de 10 membros de cada Casa, após falarem,
no mínimo, 4 Senadores e 6 Deputados.

§ 29 - Após falar o último orador
inscrito, ou antes da votação do requeri
mento mencionado no parágrafo anterior,
ao Relator é lícito usar da palavra pelo
prazo máximo de vinte minutos.

Art. 40 - Não será admitido requeri
mento de adiamento de discussão, podendo,
entretanto, ser adiada a votação, no máximo,
por 48 horas, a requerimento de Lider,
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desde que não seja prejudicada a aprecia
ção da matéria no prazo constitucional.

Art. 41 - O requerimento apresentado
em sessão conjunta não admitirá discussão,
podendo ter sua votação encaminhada por
dois membros de cada Casa, de preferência
um favorável e um contrário. pelo prazo
máximo de 5 minutos cada um.

Par'grafo único - O requerimento sôbre
proposição constante da Ordem do Dia deve
rá ser apresentado logo após ser anunciada
a matéria a que se referir.

An. 42 - A retirada de qualquer pro
posição só poderá ser requerida por seu
autor e dependerá de despacho da Presi
dência.

Par_grafo único - Competirá ao Plenário
decidir sôbre a retirada de Proposição com
a votação iniciada.

Art. 43 - Nas deliberações, os votos da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal
serão sempre computados separadamente.

§ 19 - O voto contrário de uma das
Casas importará na rej eição da matéria.

§ 29 - A votação começará pela Câ
mara dos Deputados. Tratando-se, porém,
de proposta de emenda à Constituição e de
projeto de lei vetado, ambos de iniciativa
de Senadores, a votação começará pelo
Senado.

SEÇAO IV

D.s Modelid.eM5 eM Votação

Art. 44 - As votações poderão ser rea
lizadas pelos processos simbólico, nominal
e secreto.

Par,grafo único - As votações serão
feitas pelo processo simbólico, salvo nos
casos em que seja exigido quorum especial
ou deliberação do Plenário, mediante re
querimento de Lider ou de 1/6 de Sena
dores ou de Deputados.

Art. 45 - Na votação pelo processo sim
bólico, os Congressistas que aprovarem a
matéria deverão permanecer sentados, le
vantando-se os que votarem pela rejeição.
O pronunciamento dos Líderes representará
o voto de seus liderados presentes, permi
tida a declaração de voto.

§ 19 - Proclamado o resultado da
votação de cada Casa, poderá ser feita sua
verificação a requerimento de Líder, de 5
Senadores ou de 20 Deputados.

§ 29 - Na verificação, proceder-se-á
à contagem, por bancada, dos votos favo
ráveis e contrários, anotando os Secretários

o resultado de cada fila, a não ser que o
reql.\crimento consígne o pedido de ime
diata votação nominal.

§ 39 - Procedida verificação de vo
tação, e havendo número legal, não ser'
permitida nova verificação antes do decurso
de uma hora.

Art. of6 - As chamadas para votações
nominais começarão, numa sessão, pelos
representantes do extremo norte, e, na outra
votação, peros do extremo sul e, assim sem·
pre alternadamente, na mesma ou na sessão
seguinte. Os Líderes serão chamados em
primeiro lugar.

§ 19 - A chamada dos Senadores e
Deputados será feita, preferencialmente, por
membros das Mesas das respectivas Casas.

§ 29 - À medida que se sucederem
os votos, o resultado parcial da votação irá
sendo anunciado, vedada a modificação do
voto depois de colhido o de outro Congres
sista.

Art. 47 - Na votação secreta, o Con
gressista chamado receberá uma sobrecarta
opaca, de côr e tamanho uniformes, e se
dirigirá a uma cabina indevassável colocada
no recinto, na qual devem encontrar-se cé·
dulas para a votai;ão. Após colocar na sobre
carta a cédula escolhida, lançá-la-á na
urna, que se encontrará no recinto, sob a
guarda de funcionários prêviamente desig·
nados.

§ 111' - Conduzida a urna à Mesa,
somente votarão os componentes desta.

§ 211' - A apuração será feita pela
Mesa, cujo Presidente convidará, para escru
tinadores, um Senador e um Deputado, de
preferência filiados a partidos politicos di
versos.

§ 39 - Os escrutinadores abrirão as
sobrecartas e entregarão as cédulas aos
secretários que contarão os votos apurados,
sendo o resultado da votação anunciado pelo
Presidente.

Art. 48 - Presente à sessão, o Congres
sista somente poderá deixar de votar em
assunto de interêsse pessoal, devendo co
municar à Mesa seu impedimento, compu
tado seu comparecímento para efeito de
quorum.

SEÇÃO V
Do Processam.nto da Votação

Art. 49 - Encerrada a discussão, pas
sar-sc-á, imediatamente, à votação da maté
ria, podendo encaminhá·la 4 Senadores e
4 Deputados, de preferência de partidos
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diferentes, pelo prazo de 5 minutos cada
um.

§ 1" - Votar-se-á, em primeiro lugar,
o projeto, ressalvados os destaques dêle
requeridos e as emendas.

§ 29 - As emendas serão votadas em
grupos, conforme tenham parecer favorável
ou contrário, ressalvados os destaques e
incluídas, entre as de parecer favorável, as
da Comissão. Das destacadas, serão votadas.
inicialmente. as supressivas, seguindo-se-Ihes
as substitutivas, as modificativas e as adi
tivas.

§ 39 - As emendas com subemendas
serão votadas uma a uma, salvo deliberação
em contrário, sendo que as subemendas
substitutivas ou supressivas serão votadas
antes das respectivas emendas.

§ 4<;1 - Havendo substitutivo, terá
preferência sôbre o projeto, se de autoria
da Comissão, ou se dela houver recebido
parecer favorável, salvo deliberação em con
trário.

§ 59 - Quando o projeto tiver pre
ferência de votação sôbre o substitutivo, é
lícito destacar parte dêste para incluir na
quele; recaindo a preferência sôbre o subs
titutivo, poderão ser destacadas partes do
projeto ou emendas.

§ 6C? - Aprovado o substitutivo, fi
cam prejudicados o projeto e as emendas,
salvo o disposto no parágrafo anterior.

Art. 50 - Os requerimentos de prefe
rência e de destaque, que deverão ser apre
sentados até ser anunciada a votação da
matéria, só poderão ser formulados por
Líder, não serão discutidos e não terão en
caminhada sua votação.

SEÇÃO VI

Da Redação Final e dos Aufógrafos

Art. 51 - Concluída a votação, a ma
téria voltará à Comissão Mista para a reda
ção final, ficando interrompida a sessão
pelo tempo necessário à sua lavratura, po
dendo, entretanto, ser con~edido à Comissão
prazo máximo de 24 horas para SUa elabo
ração.

§ lC? - Apresentada à Mesa, a reda
ção final será lida e imediatamente subme
tida à discussão e votação.

§ 2C? - Será dispensada a redação
final Se o projeto fór aprovado sem emenda
ou em substitutivo integral, e o texto, con
siderado em condições de ser definitiva
mente aceito.

Art. 52 - Aprovado em definitivo, o
texto do projeto será encaminhado, em
autógrafos, ao Presidente da República, para
sanção.

Parágrafo único - Tratando-se, porém,
de matéria da competência exclusiva do
Congresso Nacional, salvo proposta de emen
da à Constituição, será promulgada pelo
Presidente do Senado.

CAPíTULO II

Das Sessões So Ienes

SEÇÃO I

Normas Gerais

Arf. S3 - Nas sessões solenes, integra
rão a Mesa o Presidente da Câmara e, me
diante convite, o Presidente do Supremo
Tribunal Federal. 1'\0 recinto serão reser
vados lugares às altas autoridades civis,
militares, eclesiásticas e diplomáticas, espe
cialmente convidadas.

Parágrafo único - As sessões solenes
l'ca/izar-se-êo com qualquer número.

Art. 54 - Composta a Mesa, o Presi·
dente declarará aberta a sessão e o fim
para que foi convocada.

Parágrafo único - Nas sessões solenes
não haverá expediente.

Art. 55 - Nas sessões solenes, somente
poderão usar da palavra um Senador e um
Deputado, de preferência de partidos dife
rentes, e previamente designados pelas res
pectivas Câmaras.

Parágrafo únko - Na inauguração de
sessão legislativa e na posse do Presidente
e Vice-Presidente da República não haverá
oradores.

Arf. 56 - Nas sessões solenes, não
serão admitidas questões de ordem.

SEÇÃO II

Da InauguraJ;ão de Sessão Legislativa

Arf. 57 - Uma vez composta a Mesa e
declarada aberta a sessão, o Presidente pro
clamará inaugurados os trabalhos do Con
gresso Nacional e anunciará a presença, na
Casa, do enviado do Presidente da Repú
blica, portador da Mensagem, determinando
seja êle conduzido até a Mesa, pelos Direto
res da Secretaria do Senado c da Câmara
dos Deputados, sem atravessar o Plenário.

Parágrafo único - Entregue a Mensagem,
o enviado do Presidente da República se
retirará, devendo ser acompanhado até à
porta, pelos referidos Diretores, c, no caso
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de pretender assistir à sessão, conduzido a
lugar previamente reservado.

Art. 58 - De posse da Mensagem, o
Presidente mandará proceder a sua leitura
pelo 19-secretário, fazendo distribuir exem·
pIares impressos, se houver, aos Congres
sistas.

Art. 59 - Finda a leitura da Mensagem,
será encerrada a sessão.

SEÇAO III

Da Posse do Presidente e do
Vic..Presidente da Repúbllc:a

Art. 60 - Aberta a sessão, o Presidente
designará 5 Senadores e 5 Deputados para
comporem a comíssão incumbida de receber
os empossandos à entrada principal e con·
duzi·los ao Salão de Honra, suspendendo-a
em seguida.

Art. 61 - Reaberta a sessão, o Presi
dente e o Vice-Presidente eleitos serão in
troduzidos no Plenário, pela mesma comis
são anteriormente designada, indo ocupar
os lugares. respectivamente, à direita e à
esquerda do Presidente da Mesa.

Parágrafo único - Os espectadores, in
clusive os membros da Mesa, conservar-se·ão
de pé.

Art. 62 - O Presidente da Mesa anun
ciará, em seguida, que o Presidente da
República eleito irá prestar o compromisso
determinado no art. 76 da Constituição, soli
citando aos presentes que permaneçam de
pé, durante o ato.

Art. 63 - Cumprido o disposto no arti
go anteríor, o Presidente da Mesa procla
mará empossado o Presidente da República.

Art. 64 - Observadas as mesmas for·
malidades dos artigos anteriores, será, em
seguida, empossado o Vice-Presidente da
República.

Art. 65 - Após a prestação dos com·
promissos, o 19-5ecretário procederá à lei·
tura do têrmo de posse que será assinado
pelos empossados e pelos membros da Mesa.

Art. 66 - Ao Presidente da República
poderá ser concedida. a palavra para se di
rigir ao Congresso Nacional e à Nação.

Art. 67 - Finda a solenidade, a Co·
missão de Recepção conduzirá o Presidente
e o Vice-Presidente da República a local
previamente designado, encerrando-se a
sessão.

SEÇÃO IV

Da Recepçio a Chefe de Estado Estrangeiro

Art. 68 - Aberta a sessão, o Presidente
designará 3 Senadores e 3 Deputados para
comporem a comissão incumbida de receber
o visitante à entrada principal e conduzi·lo
ao Salão de Honra, suspendendo, em se
guida, a sessão.

Art. 69 - Reaberta a sessão, o Chefe
de Estado será introduzido no Plenário pela
comissão anteriormente designada, indo
ocupar, na Mesa, o lugar à direita do Pre
sidente.

§ 19 - Os espectadores, inclusive os
membros da Mesa, com exceção do Presi·
dente, conservar-se-âo de pé.

§ 29 - Em seguida, será dada a pa·
lavra aos oradores.

Art. 70 - Se o visitante quiser usar da
palavra" deverá fazê-lo após os oradores
da sessão.

Art. 71 - Finda a solenidade, a Comis
são de Recepção conduzirá o visitante a
lugar prêvíamente designado, encerrando.
se a sessão.

CAPITULO III
Das Matéri.s Legislativas

SEÇAO I

Da Proposta de Emenda iII Constituic:io

Art. 72 - Encaminhada ao Presidente
do senado Federal proposta de emenda à
Constituição, êste convocará sessão con
junta, a realizar-se dentro de 5 (cinco) dias,
para seu recebimento, leitura, publicação,
distribuição de avulsos, designação da Co
missão Mista e organização do calendário.

Parágrafo único - O prazo de que trata
o arl 48 da Constituição começará a correr
da data da sessão de recebimento da pro
posta.

Art. 73 - Na sessão a que se refere o
artigo anterior, o Presidente poderá rejei.
tar, liminarmente, a proposta que não aten·
da ao disposto no art. 47, §§ 19 a 39, da
Constituição.

Art. 74 - A partir de sua constituição,
a Comissão terá o prazo de 30 dias para
emitir parecer sôbre a proposta.

Art. 75 - Perante a Comissão poderão
ser apresentadas Emendas com a assinatu·
ra, no mínimo, de 1/3 dos membros da
Câmara dos Deputados ou Senado Federal.

Art. 76 - O parecer da Comissão res·
tringir·se·á, exclusivamente, ao exame da
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proposta e das emendas apresentadas, na
forma do artigo anterior.

Art. 77 - A proposta será submetida
a dois turnos de discussão e votação, com o
interstício mãximo de 10 (dez) dias entre um
turno e outro, iniciando·se o primeiro até
35 (trinta e cinco) dias após sua leitura.

Art. 78 - Encerrada a discussão, pas·
sar-se-á à votação da, proposta, concedendo·
se a palavra aos inscritos para seu encami·
nhamento.

Art. 79 - A proposta terá preferência
para votação, salvo deliberação do Plenário,
mediante requerimento de Líder.

Art. 80 - Os votos serão tomados pelo
processo nominaL

Art. 81 - Aprovada, em primeiro turno,
a proposta voltará 11 Comissão Mista, que
terá o prazo de 48 horas para elaborar a
redação para o segundo turno.

Parágrafo único - Será dispensada a
redação se a proposta fôr aprovada sem
emendas.

Art. 82 - Na discussão, em segundo
turno, a palavra será concedida, preferen
cialmente, aos Congressistas que não tive
rem discutido a proposta no turno inicial,
vedada a apresentação de nOVas emendas.

Art. 83 - Será aprovada a proposta que
obtiver, nos dois turnos, dois terços dos
votos dos membros da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal.

Art. 84 - Considerar-se-á prejudicada a
proposta se não se completar a sua aprecia
ção no prazo de 60 (sessenta) dias, fixado
no art. 48 da Constituição.

Art. 85 - Aprovada a proposta em se
gundo turno, as Mesas da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal, em sessão
conjunta, solene, promulgarão a emenda à
Constituição com o respectivo número de
ordem.

Parágrafo único - A sessão para a pro
mulgação será convocada para data que não
exceda o prazo fixado para a tramitação da
proposta.

SEÇÃO II

Do Projeto de lei de Iniciativa do
Presidente da República

Art. 86 - A MQnsagem do Presidente
da República, encaminhando projeto de lei
para tramitação nos térmos do art 51, § 2':>,
da Constituição, será recebida em sessão
conjunta, convocada especialmente para ésse

fim e a realizar-se no prazo de 72 horas a
partir de sua entrega ao Presidente do
Senado.

§ 19 - Na sessão de que trata êstc
artigo, o projeto será lido, publicado e dis
tribuído em avulsos, sendo designada a res
pectiva Comissão Mista e organizado o ca
lendário para sua tramitação.

§ 2'? - Não havendo deliberação do
Congresso Nacional no prazo estipulado no
~ 3'? do art. 51 da Constituição, será consi
derado aprovado o projeto.

Art. 87 - Tratando-se de projeto de
lei complementar, estará êle prejudicado se
esgotado o prazo do § 2'? do artigo anterior,
sem deliberação.

Art. 88 - O prazo destinado aos traba
lhos da Comissão Mista será de até 20
(vinte} dias, a partir da designação de Seus
membros.

Parágrafo único - Em se tratando de
proj~tos de lei mencionados no art. 65 da
Constituição Federal, será final o pronun
ciamento da Comissão, salvo se 113 (um
têrço) dos membros da Câmara respectiva
pedir ao Presidente a votação em Plenário,
que se fará sem discussão, de emenda apro
vada ou rejeitada na Comissão.

SEÇÃO UI

Do Projeto de Lei Orçamentária

Art. 89 - A Mensagem do Presidente
da República, encaminhando projeto de lei
orçamentária, será recebida e lída em sessão
conjunta, especialmente convocada para êsse
fim, a realizar-se dentro em 48 horas de sua
entrega ao Presidente do Senado.

Art. 90 - O projeto de lei orçamentâria
será apreciado por uma Comissão Mista
constituída até a primeira quinzena do mês
de julho e integrada por 45 (quarenta e
cinco) Deputados c 15 (quinze) Senadores,
e Suplentes, em número de um têrço de sua
composição, indicados pelas lideranças, obe
decida a proporcionalidade partidária.

§ 19 - Na indicação dos membros da
Comissão Mista as lideranças aproveitarão,
pelo menos, 50% (cinqüenta por cento) dos
membros da Comissão de Orçamento da
Câmara dos Deputados e da Comissão de Fi
nanças do Senado Federal.

§ 2'1' - O Suplente só participará dos
trabalhos da Comissão na ausência ou im
pedimento de Membro Titular.

§ 39 - As deliberações da Comissão
Mista inidar-se-ãv pelos representantes da
Câmara dos Deputados, sendo que o voio
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contrário da maioria dos representantes de
uma das Casas importará na rejeição da
matéria.

§ 49 - Na eleição do Presidente e do
Vice·Presidente da Comissão, não se aplicam
as disposições do parágrafo anterior.

Art. 91 - Além do Presidente e do
Vice-Presidente, a Comissão terá tantos Re
latores e Relatores-substitutos quantos o Seu
Presidente entender necessários, para as
partes e anexos do Projeto.

§ 19 - A critério da Presidência, po
derá ser designado um Relator-Geral, que
coordenará o trabalho dos demais Relatores.

§ 2'" - Na escolha do Presidente, do
Vice-Presidente e dos Relatores, sera obede
cido um sistema de rodízio entre os repre
sentantes da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal.

Art. 92 - Cada anexo ou subanexo
será tratado como projeto autônomo, man
tendo-se, entretanto, em cada caso, o núme
ro de projeto integraL acrescido do número
de ordem do anexo respectivo.

Parágrafo único - O disposto neste artigo
não se aplica à redação final.

Art. 93 - O projeto será distribuído em
avulsos nos 5 (cinco) dias seguintes à sua
leitura.

Art. 94 - Perante a Comissão, poderão
ser oferecidas emendas ao projeto no prazo
de 20 (vinte) dias a contar da distribuição
dos avulsos.

§ 19 - O pronunciamento da Comis·
são sôbre as emendas será conclusivo e
final, salvo se 113 dos membros da Câmara
dos Deputados mais 1/3 dos membros do
Senado Federal requererem a votação, em
Plenário, de emenda por ela aprovada ou
rejeitada (Const., art. 66, § 39 ).

§ 29 - Não será aceita emenda da
qual decorra aumento de despesa.

§ 3fi1 - Na votação das emendas,
obedecer-se-á ao disp~sto no § 1<;' do art. 65
da Constituição.

§ 4'" - Nos 20 (vinte) dias seguintes
ao encerramento do prazo para apresenta
ção de emendas, a Comissão deverá apre
sentar o seu parecer.

Art. 95 - Dentro em 3 dias de sua ins
talação, a Comissão elaborará e fará publi
car as no·rmas para o oferecimento de emen·
das e disciplina de seus trabalhos, obede
cidas as disposições anteriores e ainda:

I - nenhum dos membros da Co
missão poderá falar mais de

5 (cinco) minutos, prorrogá·
veis por mais 5, sôbre emen
da, salvo o Relator, que falará
por último, podendo fazê-l0
pelo dôbro do prazo;

11 - se algum Congressista preten·
der esclarecer a Comissão
sôbre qualquer emenda de
sua autoria, poderá falar pelo
prazo improrrogável de 5 mio
nutos;

III - a critério do Presidente, falo
tando 3 dias, ou menos, para
o término do prazo para a
apresentação do parecer, o
projeto e as emendas poderão
ser apreciados, na comissão,
sem discussão ou encaminha
mento;

IV - não se concederá vista do
parecer, projeto ou emenda;

V - as emendas inadmitidas, com
a respectiva decisão, serão
p u b 1icadas separadamente
das aceitas; da decisão, cabe
rá recurso de seu autor para
a Comissão;

VI - serão publicadas, em avulsos,
as emendas aprovadas ou re
jeitadas, com os respectivos
pareceres;

VII - na Comissão, serão votadas,
em grupos, as emendas, con
forme tenham parecer favo
rável ou contrário do Relator,
ressalvados os destaques.

Art. 96 - As publicações de que trata
o artigo anterior serão feitas nos 5 dias
seguintes à apresentação do parecer pela
Comissão.

Art. 97 - Distribuídos os avulsos do
parecer e das emendas, abrir-se-á I) prazo
de 5 dias para a apresentação, ao Presi·
dente do Senado, do requerimento previsto
no § 39 do art. 66 da Constituição.

Parágrafo único - Será feita a publica.
ção, em avulsos, das emendas pendentes
de votação em Plenário.

Art. 98 - Findo o prazo estabelecido
no artigo anterior, será convocada sessão
conjunta a realizar-se, no máximo, 48 horas
depois, destinada à apreciação da matéria.

Art. 99 - As emendas pendentes de
decisão do Plenário serão discutidas e vota·
das em grupos, conforme tenham parecer
favorável ou contrãrio, ressalvados os des
taques.
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Art. 100 - Se a Comissão, no prazo fixa
do, não apresentar o seu parecer, o Presi
dente do Senado, feita a publicação das
emendas, convocará sessão conjunta para a
apreciação da matéria, quando designará
Relator que proferirá parecer oral.

Art. 101 - Encerrada a votação do pro
jeto, a Comissão terá o prazo de 10 dias,
para apresentar a sua redação final.

Parágrafo único - A redação final, que
indepcnde de discussão, será votada em
sessão conjunta, convocada para 48 horas
depois de publicada em avulsos.

Art, 102 - 1\;<1 tramitação do projeto de
lei orçamentária anual, além das disposições
desta Seção, serão aplicadas, no que couber,
as normas estabelecidas, neste Regimento,
para os demais projetos de lei.

Art. 103 - A tramitação de projeto de
orçamento plurianual de investimentos apli·
car-se-ão, no que couberem, as normas prc
vistas nesta Seção.

SEÇÃO IV

Do Veto

Art. 104 - Comunicado o veto ao Pre
sidente do Senado, êste convocará Sessão
conjunta, a realizar-se dentro em 72 horas,
para dar conhecimento da matéria ao Con
gresso Nacional, designação da Comissão
Mista que deverá relatá~lo e estabelecimento
do calendário de sua tramitação.

§ 19 - O prazo de que trata o § 3)
do art 59 da Constituição será contado a
partir da sessão convocada para conheci
mento da matéria.

§ 2~ - A Comissão será composta de
3 Senadores e 3 Deputados, indicados pelos
Presidentes das respectivas Câmaras, inte
grando-a, se possivel, os Relatores da ma
téria na fase de elaboração do projeto.

Art. 105 - A Comissão Mista terá o
prazo de 20 dias, contados da data de sua
constituü;ão, para apresentar seu relatório.

Art. 106 - Distribuídos os avulsos com
o texto' do projeto, das partes vetadas e
sancionadas, e dos pareceres das comissões
que apreciaram a materia, com o relatório
ou sem êle, será realizada, no dia fixado
no calendário, a sessão conjunta para de~
liberar sôbre o veto.

Art. 107 - Na deliberação do Congresso
sôbre o veto, será objeto de votação a ma
téria vetada, considerando-se aprovado o
projeto ou dispositivo que obtiver o voto
de 2/3 dos membros de cada uma das Casas,
cm votação pública.

Art. 108 - Não serão objeto de delibe
ração do Congresso os vetos referentes aos
projetos de lei mencionados no art. 42, V,
da Constituição, quando a apreciação será
privativa do Senado.

SEÇÃO V

Dos Decretos·Leis

Art. 109 - Dentro em 5 dias da publica
ção do texto do decreto-lei expedido pelo
Presidente da República, na forma do art.
55 da Constituição Federal, o Congresso Na
cional deverá realizar sessão conjunta des
tinada à leitura da matéria e constituição
da Comissão Mista para emitir parecer sô
bre a mesma.

Art. 110 - O parecer deverá ser profe
rido no prazo de 20 dias, a contar da de
signação dos membros da Comissão, e con
cluirá pela apresentação de projeto de de
creto legislativo, aprovando ou rejeitando o
decreto-lei.

Art. 1JJ - Com Q parecer da Comissão
ou sem êle, o decreto-lei será submetido à
deliberação do Plenário, em sessão conjun
ta, convocada até 40 (quarenta) dias após a
sessão destinada à leitura da matéria.

Art. 112 - O decreto legislativo será pro
mulgado pelo Presidente do Senado.

SEÇÃO VI

Das Impugnações do Tribunal
de Contas

Art. 113 - No caso previsto no art. 72,
§ 6°, da Constituição, recebida a solicitação
do Tribunal de Contas, o Presidente do Se
nado convocará sessão conjunta, a realizar
se dentro de 72 horas, na qual será desig
nada a Comissão Mista para dar p:lreccr sô
bre a matéria e fixado o calendário para
sua tramitação.

Parágrafo único - A Comissão terá o
prazo de 10 dias para emitir parecer que
deverá concluir pela apresentação de pro
jeto de rc,olução sustando a execução do
contrato, considerando insubsistente a im
pugnação, ou determinando providências
necessárias ao resguardo dos objetivos le
gais, o qual será apreciado em sessão con
junta.

Art. 114 - Encerrada a discussão, com
emendas, a matéria voltará à Comissão Mis
ta, que terá o prazo de 48 horas para cxa
miná-las"

Art. 115 - Publicado o parecer sóbre as
emendas e distribuídos os avulsos, será con
vocada sessão conjunta destinada à votação
da matéria.
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SEÇÃO VII

Da Delq.çio Lqisl.tiva

Art. ] 16 - O Congresso Nacional poderá
delegar podêres para elaboração legislativa
ao Presidente da República ou à Comissão
Mista Especial para êsse fim constituída.

Art. 117 - Não poderão ser objeto de
delegação os atos da competência exclusiva
do Congresso Nacional e os da competência
privativa da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal, nem a legislação sôbre:

I - organização dos juízos e tri·
bunais e as garantias da ma·
gistratura;

11 - a nacionalidade, a cidadania,
os direitos públicos e o di
reito eleitoral; e

111 - o sistema monetário.

Art. 118 - A delegação poderá ser soli
citada pelo Presidente da República ou pro
posta por Líder ou 1/3 dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Fe
deral.

Art. 119 - A proposta será remetida
ou apresentada ao Presidente do Senado
Federal, que convocará sessão conjunta, a
ser realizada dentro em 72 horas, para que
o Congresso Nacional dela tome conheci
mento.

§ 19 - Na sessão de que trata êste
artigo, distribuida a matéria em avulsos,
será constituída a Comissão Mista para emi
tir parecer sôbre a proposta.

§ 29 - A Comissão deverá concluir
seu parecer pela apresentação de projeto
de resolução que especüicará o conteúdo
da delegação, os têcmos para o seu exercí
cio, e fixará, também, prazo não superior
a 45 dias para promulgação, publicação ou
remessa do projeto elaborado para apre
ciação pelo Congresso Nacional.

Art. 120 - Publicado o parecer, e dis
tribuídos os avulsos, será convocada sessão
conjunta, para dentro em 5 dias, destinada
à discussão da matéria.

Art. 121 - Encerrada a discussão, com
emendas, a matéria voltará à Comissão, que
terá o prazo de oito dias, para, sôbre elas,
emitir parecer.

Parjgr.fo único - Publícado o par~er,

e distribuidos os avulsos, será convocada
sessão conjunta para votação da matéria.

Art. 122 - O projeto de resolução, uma
vez aprovado, será promulgado dentro em
24 horas, feita a comunicação ao Presidente
da República, quando fôr o caso.

Art. 123 - As leis delegadas, elabora
das pelo Presidente da República, iráo à
promulgação, salvo se a Resolução do Con
gresso Nacional houver determinado a vo
tação do projeto pelo Plenário.

Art. 124 - Dentro em 48 horas do rece·
bimento do projeto elaborado pelo Presi
dente da República, a Presidência do Se
nado remeterá a matéria à Comissão que
tiver examinado a solicitação para, no prazo
de 5 dias, emitir seu parecer sôbre a con
formidade, ou não, do projeto com o con·
teúdo da delegação.

Art. 125 - O projeto elaborado pelo
Presidente da República será votado em
globo, admitindo-se a votação destacada de
partes consideradas, pela Comissão, em de
sacôrdo com o a~ da delegação.

Art. 126 - No caso de delegação a Co
missão Mista Especial, não estando deter·
minada, na Resolução, a votação do projeto
pelo Plenário, ou se, no prazo de 10 dias
de sua publicação, a maioria da Comissão
ou 115 da Câmara dos Deputados ou do se·
nado Federal não requerer a votação, o pro
jeto será enviado ao Presidente da Repú
blica, para sanção.

Art. 127 - Não realizado, no prazo estio
pulado, qualquer dos atos referidos no art.
119, § 2~, In fine. considerar-se·á insubsis·
tente a delegação.

SEÇAO vm
Da Reforma do ReslIimento Comum

Art. 128 - O Regimento COmum poderá
ser modificado por projeto de resolução de
iniciativa:

a) das Mesas do Senado Federal e da Câ
mara dos Deputados;

b) de, no mínimo, 100 subscritores, sendo
.20 Senadores e 80 Deputados.
§ U - O proje~ será apresentado

em sessão conjunta.
§ 2~ - No caso da alínea a, distri

buído o projeto em avulsos, será convoca
da sessão conjunta para dentro em 5 dias,
destinada a sua discussão.

§ 39 - No caso da alínea b. recebi
do o projeto, será encaminhado às Mesas
do Senado Federal e da Câmara dos Depu
tados, para emitirem parecer no prazo de
15 dias.

§ 4'" - Esgotado o prazo previsto no
parágrafo anterior, com ou sem parecer,
será convocada sessão conjunta, a realizar.
se dentro em 5 dias, destinada à discussão
do projeto.
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Art. 12.9 - Encerrada a discussão com
emendas de iniciativa de qualquer Congres
sista, o projeto voltará às Mesas do Senado
e da Câmara para sôbre elas se pronuncia
rem no prazo de 10 dias, findo o qual, com
ou sem parecer, será convocada sessão con
junta para votação da matéria.

Art. 130 - As Mesas do Senado e da
Câmara dos Deputados.. se assim acordarem,
poderão oferecer parecer único, tanto sôbre
o projeto quanto sôbre as emendas.

TíTULO V

Das Questões de Ordem

Art. 131 - Constituirá questão de or
dem, suscitável em qualquer fase da sessão,
pelo prazo de 5 minutos, tôda dúvida sôbre
a interpretação dêste Regimento, na sua
prática exclusiva ou relacionada com a
Constituição.

§ 19 - A questão de ordem deve ser
objetiva, indicar o dispositivo regimental
em que se baseia, referir-se a caso concreto
relacionado com a matéria tratada na oca
sião, não podendo verSar tese de natureza
doutrinária ou especulativa.

§ 29 - Para contraditar a questão
de ordem, será permitido, a um Congressis
ta, falar por prazo não excedente ao fixado
neste artigo.

Art. 132 - É irrecorrível a decisão da
Presidência em questão de ordem, salvo Se
estiver relacionada com dispositivo consti
tucional.

§ lC? - Apresentado o recurso, que
não terá efeito suspensivo, (} Presidente, ex
officio ou por proposta do recorrente, de
ferida pelo Plenário, remeterá a matéria à
Comissão de Constituição e Justiça da Casa
a que pertencer o recorrente.

§ 2C? - O Parecer da Comissão, apro
vado pelo Plenário, fixará norma a ser ob
servada pela Mesa nas hipóteses idênticas.

Art. 133 - N~nhum Congressista pode
rá renovar, na mesma sessão, questão de
ordem resolvida pela Presidência.

TíTULO VI

Das Disposiçoes Comuns Sôbre
o Processo Legislativo

CAPíTULO I

Das Disposições Gerais

Art. 134 - O projeto de lei, aprovado
em uma das Casas do Congresso Nacional,
será enviado à outra Casa, em autógrafos
assinados pelo respectivo Presidente.

Parágrafo único - O projeto tcrá uma
ementa e será acompanhado de cópia ou
publicação de todos os documentos, votos
e discursos que o instruíram na tramitação.

Art. 135 - A retificação de incorreções
de linguagem, feita pela Câmara revisora,
desde que não altere o sentido da proposi
ção, não constitui emenda que exija sua
volta à Câmara iniciadora.

Art. 136 - Emendado o projeto pela
Câmara revisora, esta o devolverá à Câma
ra iniciadora, acompanhado das emendas,
com cópia ou publicação dos documento5.
votos e discursos qUe instruíram a sua tra
mitação.

Art. 137 - Ao votar as emendas ofere
cidas pela Câmara revisora, só é lícito à
Câmara iniciadora cindi-Ias quando se tra
tar de artigos, parágrafos e alíneas, desde
que não modifique ou prejudique o 5entido
da emenda.

Art. 138 - A qualquer Senador ou
Deputado, interessado na discussão c vota
ção de emenda na Câmara revisora, é per
mitido participar dos trabalhos das Comis
sões que sôbre ela devam opinar, podendo
discutir a matéria sem direito a voto.

Art. 139 - Os projetos aprovados, defi
nitivamente, serão enviados à sanção no
prazo improrrogável de 10 dias.

Art. 140 - Quando sôbre a mesma ma
téria, houver projeto em ambas as Câmaras,
terá prioridade, para a discussão c votação,
o que primeiro chegar à revisão.

CAPíTULO II

Das Disposições sôbre Matérias
com Tramitação em Prazo

Determinado

Art. 141 - Recebido o projeto de lei.
de iniciativa do Presidente da Repúblíca,
com tramitação em prazo determinado, a
Câmara dos Deputados terá 45 (quarenta e
cinco) dias para apreciá-lo, findos os quais,
sem deliberação, será o texto tido como
aprovado naquela Casa.

Parágrafo único - O Senado terá o pra
zo de 45 dias para revisão da matéria que
será feita:

a} no texto aprovado pela Câmara dos
Deputados, se os autógrafos respec
tivas chegarem ao Senado até 46
(quarenta e seis) dias contados do
recebimento da Mensagem Presi
dencial encaminhando o projeto;

b) no texto originário do Executivo, se
esgotado, sem deliberação da Câ-
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mara, o prazo previsto no caput
dêste artigo, sendo, neste caso, o
fato comunicado àquela Casa.

CAPITULO UI
Dos Projetos Elaborados por Comissio

Mista

Art. 142 - Os projetos elaborados por
Comissão Mista serão encaminhados, alter
nadamente, ao Senado e à Câmara dos
Deputados.

Art. 143 - O projeto da Comissão Mista
terá a seguinte tramitação na Câmara que
dêle conhecer inicialmente:

a) recebido no Expediente, será lido e
publicado, devendo ser submetido à
discussão, em primeiro turno, cinco
dias depois;

b) a discussão, em primeiro turno, far
se-á, pelo menos, em duas sessões
consecutivas;

c) encerrada a discussão, proceder-se-á
à votação, salvo se houver emendas,
caso em que serão encaminhadas à
Comissão Mista para, sôbre elas,
opinar;

d) publicado o parecer sôbre as emen
das, será a matéria incluida, em
fase de votação, na Ordem do Dia
da sessão que se realizar quarenta
e oito horas depois;

e) aprovado com emendas, voltará o
projeto à Comissão Mista para ela
borar a redação do vencido;

f) o projeto será incluído em Ordem
do Dia, para discussão, em segundo
turno, obededdo o interstício de 48
horas de sua aprovação, sem emen
das, em primeiro turno, ou da pu
blicação do parecer da Comissão
Mista, com a redação do vencido.

§ 19 - A tramitação na Casa reviso
ra obedecerá ao disposto nas alíneas a e e
dêste artigo.

§ 2.q. - Voltando o projeto à Câmara
iniciadora, com emendas, será êle ins
truído com o parecer sôbre elas proferido
em sua tramitação naquela Casa.

TíTULO VII

Das Disposições Gerais e
Tra nsit6rias

An. 144 - Tôda publicação relativa às
sessões conjuntas e aos trabalhos das Co-

missões Mistas será feita no Di6rio do Con
gresso Nacional ou em suas sessões.

Art. 145 - Mediante solicitação da Pre
sidência, o senado Federal e a Câmara dos
Deputados designarão funcionários de suas
Secretarias para atender às Comissões Mis
tas e aos serviços auxiliares da M.esa, nas
sessões conjuntas.

Art. 146 - Durante as sessões conjun
tas, as galerias serão franqueadas ao públi
co, não se admitindo, dos espectadores,
qualquer manifestação de apoio ou reprova·
ção ao que ocorrer em Plenário ou a prá
tica de atos que possam perturbar os traba
lhos.

Art. 147 - O arquivo das sessões ron·
juntas ficará sob a guarda da Secretaria do
Senado Federal.

Parágraio único - Os anais das sessões
conjuntas serão publicados pela Mesa do
Senado Federal.

Art. 148 - A proposta de Emenda à
Constituição, em tramitação no Congresso
Nacional ou apenas apresentada, em qual
quer uma das Câmaras, até a data da vigên
cia dêste Regimento, será encaminhada à
Comissão de Constituição e Justiça da Casa
de origem para que esta ofereça a orienta
ção a ser adotada pela Presidência do Se
nado quanto à apreciação da matéria.

Art, 149 - As despesas com o funcio
namento das sessões conjuntas, bem como
das Comissões Mistas, serão atendidas pela
dotação própria do Senado Federal, exceto
no que se refere às despesas com pessoal,
que serão custeadas pela Casa respectiva.

Art. 150 - Nos casos omissos neste Re
gimento, aplicar·se-ão as disposições do Re
gimento do Senado, e, se êste ainda fôr
omisso, as do da Câmara dos Deputados.

Art. 151 - Esta Resolução entra em vi
gor na data de sua publicação.

PARECER N9 16

D. Mesa da Câmara dos Deputados

Relator: Deputado Daniel F.rllco

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os
Senhores Daniel Faraco, 19-Vice-Presidente
(Relator), Padre Nobre, 29-Vice-Presidente,
no exercício da Presidência, Thales Rama
lho, 29-Secretário, e Raimundo Brito, 39-Se·
cretário, ao apreciar as emendas do Plená·
rio ao Projeto de Resolução n9 l/7O-CN
que "adapta o Regimento Comum às dis
posições da Emenda Constitucional D9 1/69",
aceitou o parecer do Relator que concluiu
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pela aprovação do substitutivo apresentado
pela Comissão Diretora do Senado Federal.

sala das Reuniões, 5 de agôsto de 1970.
- Pildre Nobre, 2Q-Vice-Presidente, no exer·
cício da Presidência. - Daniel Farilco, 1Q.

Vice-Presidente (Relator).

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N9 1/70 (CN)

PARECER SãBRE AS EMENDAS

DO PLENÁRIO

O Projeto de Resolução nl? 1170 (CN) 
que adapta o Regimento Comum às dispo
sições da Emenda Constitucional nQ 1, de
1969 -, recebeu, em Plenário, 31 emendas.

Sôbre essas emendas, devem pronunciar
se as Mesas do Senado e da Câmara, sendo
recomendável que o façam procurando,
sempre que possível, chegar a um ponto
de vista comum.

Por êsse motivo e pelo fato ainda de ca
ber, à Mesa do Senado, atuar como Mesa
nas sessões conjuntas - o que lhe con·
cede natural prioridade no exame da pro
posição -, articulei-me com o seu Relator
- nobre Senador Wilson Gonçalves - e
chegamos ambos a pareceres comuns em
tôdas as emendas, com exceção da de n'" 14.

Trata-se de emenda de minha autoria que
tem por objetivo estabelecer um sistema de
colaboração, entre a Comissão Mista e as
Comissões Permanentes, no exame da pro
posta orçamentária. Sendo autor da emen
da, não me cabe sôbre ela pronunciar-me
como Relator.

Acredito, porém, me seja admitido de·
clarar que me dou conta das dificuldades
que oferece o exame mais detido desta ma
téria, em face da premência do tempo e
das circunstâncias peculiares a esta fase dos
nossos trabalhos, pouco favorável a tal exa
me, por estar a atenção dos Congressistas
fortemente solicitada pelos seus deveres
político-eleitorais. Compreendo, outrossim,
os receios manifestados por eminentes
Deputados, no debate em plenário, quanto
à eventualidade de audiência das Comissões
Permanentes vir a causar demoras na vota
ção do Orçamento. Compreendo êsses re
ceios, embora não os partilhe, pois, como
sustentei, é perfeitamente possível conciliar
as exigências do debate nas Comissões Per
manentes, com a observância dos prazos re·
gimentais e constitucionais.

Seja como fôr, sem abdicar dos pontos
de vista que sustentei, na justificação da
emenda e em discurso proferido na discus
são do projeto, disponho-me a aguardar que,

em oportunidade mais propícia, o Congresso
possa reexaminar a matéria, e colocar o Or
çamento no lugar que merece, convocando
para o seu estudo, de forma orgânica e
atualizada, o esfôrço e a competência das
Comissões Permanentes, sem prejuízo da
função coordenadora e decisória da Comis
são Mista. Volto a repetir que êsse se me
afigura um imperativo, o qual, mais dia,
menos dia, acabará por impor·se como única
fórmula viável de assegurar a efetiva par
ticipação dos Congressistas, na discussão e
votação da mais importante das leis perió
dicas submetidas à apreciação parlamentar.

Em face do exposto, manifesto-me favo
rável ao substitutivo que acompanha o pa
recer do nobre Senador Wilson Gonçalves.

Em 5 de agôsto de 1970. - Daniel Faraeo,
1?-Vice-Presidente.

À votação dos requerimentos de destaque
(10), seguiu-se a aprovação do Substitutivo
(11) e da redação final do Projeto, usando
da palavra os Deputados Alceu de Carvalho
(MDB - São Paulo) (12) e Dayl de Almeida
(ARENA - Rio de Janeiro) (lS).

A matéria foí à promulgação.

II - DECRETOS.LEIS
A Emenda Constitucional nQ 1/69 intro

duz na Constituição de 1967 as seguintes
alterações relativas aos decretos-leis:

1111 - a competência do Presidente da Re·
pública para expedir decretos-leis não mais
se limita às matérias de segurança nacional

(lO) Requeiro, na forma regimental destaque
do 11 1.° do art. 90 do Substitutivo apre
sentado ao Projeto de Resoluçoo núme
ro 1/70 (CNl. para ser aprovado com a
redação abaixo e incluído como artigo das
Disposições Transit6rlas:
"Art. - Na Indicação dOB Membros da
Comlssoo Mista incumbida de emitir pa
recer SÔbre o Projeto de Lei Orçamentária
na presente Sessão Legislativa, as Lideran
ças aproveitarão, pelo menos. 50% (cin
qüenta por cento) dos membros da Comis
são de Orçamento da Câmara dos Depu
tados e da Comissão de Finanças do Senado
Federal."
Sala das Sessões, em 5 de agôsto de 1970.
- Raymundo Padilha.
APROVADO
Requeiro destaque, para rejeição, dos pará
grafos 1.° e 2.° do art. 132 do Substitutivo,
a fim de prevalecerem os parágrafos do art.
1~6 do projeto.
Sala dM Sessões, em 5 de agásto de i970.
- Alceu de Carvalho,
REJEITADO

(11) D.e.N. de 6-8-70, pág. 398
(l2) D.e.N. de 6-8-70, pág. 407
(13) D.e.N. de 6-8-70, pág, 408



258 REVISTA DE INfORMAÇÃO LEGISLATIVA

e finanças públicas, mas, além de abranger
as normas tributárias, se estende à criação
de cargos públicos e fixação de vencimen
tos;

,. - de acôrdo com o § 59 do art. 51, o
prazo para deliberação do Congresso não
corre no perlodo de recesso;

3' - é explicítado que a rejeição dI> de
creto-Iei não implicará a nulidade dos atos
praticados durante a sua vigência (§ 29 do
art. 55). A Constituição de 1967 era, a pro
pósito, omissa,

Estudo detalhado sôbrc a expedição de
decretos-leis pelo Presi.dente da República
e apreciação pelo Congresso Nacional foi
publicado na R.viltl d. Informlçio L.,il
IltiVl nQ ~ (marçoI70), pág. 103.

Neste artigo, já divulgávamos do Projeto
de nôvo Regimento C~mum os artigos re·
ferentes à deliberação do Congresso Nacio
nal sabre decretos-Ieis.

O nôvo Regimento Comum foi promul·
gado a 11·8-70, trazendo importantes inova·
ções no tocante a esta matéria. Vide a se·
ção V do Capitulo lU do Regimento Comum
(Resolução n9 1170 CN) - artigos 109 a
112 - "Dos Decretos-Leis". (14)

PRAZO PARA APRECIAÇÃO
DE DECRETOS-LEIS

1 - Na sessão de 164-70, da Câmara dos
Deputados, foi levantada pelo Depu·
tado HumNrto LUCln. (LIder da Mi·
noria) a seguinte Questão de Ordem
relativa ao inicio de contagem do pra·
zo conferido ao Congresso para apre·
ciação de decretos·leis: (l~)

O SR. HUMBERTO LUCENA (~ltio

d. ord.m.) - Sr. Presidente, o Decreto·Lei
n9 1.077, de 26 de janeiro do corrente ano,
que dispõe sôbre a censura prévia de livros
e periódicos, sómente hoje, quinze dias de
corridos do reinfcio das atividades parla·
mentares, chegou à Câmara dos Deputados
e, portanto, ao Congresso Nacional para a
Sua devida apreciação, Ora, (I art. 55 e seus
~§ 1'1 e 2,9 da Carta Magna vigente assim
regulam a competência do Sr. Presidente
da República, quanto à expedição de de·
cretos-leis:

"O Presidente da República, em casos
de urgência ou de interêsse público
relevante, c delide que não haia au,
mento de despesa,poderá expedir de·
cretos-leis sôbre as seguintes matérias:
I - segurança nacional;
11 - finanças públicas, inclusive norA
mas tributárias;

111 - criação de cargos públicos e fixa
ção de vencimentos.
§ 19 - Publicado o texto, que ter' vI·
gência imediata, o Congresso Nacional
o aprovará ou rejeitará, dentro de 60
dias, não podendo emendá·lo; se, nesse
prazo, não houver deliberação, o texto
será tido por aprovado.
§ 2~ - A rejeição do decreto-Iei não
implicará a nulidade dos atos pratica
dos durante a sua vigência."

Por sua vez, o § 59 do art. 51 da Consti·
tuição Federal estabelece:

"Os prazos do art. 48 dêste artigo e
de seus parágrafos, e do § 19 do art.
55 não correrão nos periodos de recesso
do Congresso Nacional."

Em conclusão, portanto, o Decreto-Lei
n<1 1.M7, de 26 de janeiro de uno, que 56
hoje vem ao exame do Congresso Nacional,
a nosso ver, Sr. Presidente, salvo melhor
juízo, já deveria estar entre nós desde o
primeiro dia seguinte, pelo menos, à insta·
lação dos trabalhos do Congresso Naclonal.

A presente Questão de Ordem tem por
finalidade, por conseguinte, levantar o pro
blema, perante a Mesa da CAmata dos Depu
tados, no sentido de que se fixe, desde logo,
uma orientação definitiva sôbre a matéria,
a qual não pode deixar de ser aquela que
está, claramente explicitada no § 19 <:lo art.
:'55, a que me referi, isto é: "publlcHo o
t.xto do decr.to, qu. t.r' villncla inMdia·
t., o Cong~uo o .provlr' ou ~llltar' den
tro di .1.....111 dill, nio pocI~do .m~d'·
lo. S. n.s~ prlJ:o nio houv••Uber.çlo o
tlxtO Hr' tido por Iprovldo",

Então, o que desejamos é que Vossa Ex
celência proclame que, tão logo feita a pu·
blicação do decreto-lei no D"rlo OfIciai da
União, o Congresso Nacional, isto é, a CA
mata dos Deputados e () Senado da 'Repú'
blica, começarão a contar o prazo, para
efeito de apreciação da matéria. (Muito
blml)

A Questão foi contraditada pelo Deputado
ClnHdio $Impilo (Vice·Líder da Ma.ioria)~

O SR. CANTIDIO SAMPAIO (sabr. I
Queltio d. Ordem - $Im r.vldo do orl
dor,) - Sr. Presidente, parece·me bastante
clara a dispOSição do § 1(1 do arl 55. Real·
mente, como assinala o nobre IJder do
MDB, dispõe êle Q.ue "publicad<l o texto,
que terá vigência imediata, o Congresso Na-

iH) VIcie o Cllpltulo J cI~ate tn.balho - "N6vo
RegImento Comum",

(15) D.C.N. (8eç1o I") 9 11-40-10, plc. ~
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cional o aprovará ou rejeitará dentro de
sessenta dias".

Evidentemente, seria uma interpretação
por demais rigida admitir que seja a con
~r da data da publicação, porque permiti
na desvirtuamento desta disposição, que
pretende conceder 60 dias para que o Con
gresso aprecie a matéria. Aqui não se diz
a partir de quando. Trata-se de uma se·
qüência:

"Publicado o texto ... " - é claro que
o Congresso Nacional não poderá apro
vá-lo antes de publicado" ... que terá
vigência imediata ... ~ o texto - ...
o Congresso o aprovará ou rejeitará,
dentro de 60 dias."

Está implícito: dentro de 60 dias da en·
trada do projeto no Congresso Nacional.
Esta interpretação, além de racional, pare
ce·me que deflui naturalmente dêste § 1',1,
sem precisar de qualquer esfôrço de her
menêutica. Creio, Sr. Presidente, que o pra
zo, para que o Congresso tenha realmente
os 60 dias previstos na Constitui~ão, passa
a contar-se do dia em que o texto do de
creto-lei der' entrada nesta Casa. (Muito
b&ml)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Geraldo
Freire) - Assim decidiu:

O nobre Lider do MDB, Deputado Hum
berto Lucena, acabou de levantar uma
Questão de Ordem - e o fêz coro o seu bri
lhantismo habitual - a respeito do prazo
em que devem ser votados os decretos-leis
enviados ao COrlgresso pelo Sr. Presidente
da República. O assunto prende-se ao envio
da mensagem que acompanhou o Decreto-Lei
n9 1.077, de 26 de janeiro de 1970, a qual,
apenas hoje, deu entrada nesta Casa do Par·
lamento brasileiro. S. Sx~ pretende que se
fixe uma norma de interpretaçao, a saber:
se se deve contar o prazo de 60 dias, refe
rido na Constituição, a partir do momento
em que o decreto-lei é publicado no Diário
Oficial, ou a partir do momento em que a
mensagem do Sr. Presidente da República
fôr entregue na Câmara dos Deputados.

Parece-me que a Questão de Ordem já es
tá decidida, pois O que a Casa até agora
t~m admitido é que o prazo se conte a par
ttr da chegada da mensagem. Esta é a inte·
ligência que sempre foi dada pela Mesa an
terior, em tôdas as oportunidades. :Esse pra
zo tem sido sempre contado do momento
em que a mensagem chega à Câmara dos
Deputados. Não tenho notícia de qUe a Mesa
baja tido qualquer dúvida a êsse respeito,
mas como o assunto está sendo agora le
vantado pela primeira vez da tribuna da

Câmara, evidentemente devemos demorar
a nossa atenção no solucioná-lo. A norma
constitucional a respeito dos projetos de
lei é muito clara: êles serão apreciados den
tro de 45 dias a contar do seu recebimento
na Câmara dos Deputados, com igual prazo
para o Senado Federal, conforme o disposto
no art. 51 da Carta Magna. No que se refere
a decretos-leis, já a Constituição não foi ex
plicita. Diz o § I'? do artigo 66 que o Con
gresso Nacional aprovará ou rejeitará o tex
to dentro de 60 dias, não podendo emen
dá-lo.

Então, e eSSa questão teria efeito prático
ap~nas numa hipótese - na de que o de·
ereto-lei fôsse rejeitado após o decurso do
prazo de 60 dias. Vamos admitir que decor
ram os 60 dias, a partir da publicação ou
a partir do recebimento da mensagem do
Sr. Presidente da Rellública. Se () aprova
ml?s, a q,,!e~tâo é inteiram~nte despiciente,
pOIS o maXImo que poderIa haver seria o
bis in idem, isto é, uma publicação em du
plicata; estaria aprovado por decurso de
prazo, conforme o § 19 do art. 55 da Cons
tituição, {!, também, por dem){!ra~ão expre'ii
sa da Câmara dos Deputados, ou do Con
gresso. se não tivesse havido a revisâo do
Senado Federal. Entretanto, decorridos os
60 dias, se acontecer de o projeto ser rejei
tado, aí, sim. a questão surgirá, mas deve
rá ser levantada pelo Puder Execut\vo e
não por nós, porque, se rejeitamos a ma
téria, ela deixará de ter vigor, cabendo ao
Poder Executivo recorrer ao Judiciário
para dizer que aquêle prazo, uma vez ex:
redido, importou em tácita aprovação do
projeto, Neste caso, náo tenho como julgar
improcedente a Questão de Ordem, porque
S. Ex"', o nobre Líder do MDB, não a colo
cou nessa situação. O que êle pede é ape·
nas uma interpretação. Entendo deva·se
manter a ínterpretação que já vem sendo
dada, isto é, a Constituição não foi expl\cita,
não disse a partir de que momento começa
a contagem do prazo. Evidentemente, nós
só agora devemos tomar conhecimento da
mat~ria, uma vez que ela só agora nos é re
metIda por mensagem do Poder Executivo.
Antes disso, estaríamos adiantando a carga,
colocando-nos antecipadamente numa situa
ção não provocada. Parece que o entendi
mento na área dQ ExecutivD é o mesmo ado
tado pelas Mesas anteriores da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, pois até
hoje sempre o prazo de 60 dias se contou
a partir da chegada da mensagem a nosso
poder. Assim sendo, reafirmo que o prazo,
nesta questão concreta, ou seja, li respeito
do Decreto n',1 1.077, de 26 de janeiro de
1970, contar-se-á a partir da data de hoje.
Está resolvida a Questão de Ordem.
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Após nova Questão de Ordem, argüida pe
lo Deputado OC"'1io C.ruso da Rocha (MDB
_ Rio Grande do sul), respondida pela
Presidência, o DePutado Humberto Luc.n.
recorreu da decisão à Comissão de Consti
tuição e Justiça:

O SR. OCTAVIO CARUSO DA ROCHA
(Questio d. ordem. Sem re'lisio do or.dor.)
- Sr. Presidente, acredito que a diferença
é de natureza jurídica, embora o fenôme
no, ou o fato processual atinente seja con
tíguo, a saber o seguinte: o de que se en·
tende a publicação do texto no Diário Ofi·
cial, dispensando a remessa de mensagem
do decreto-lei.

A remessa de mensagem especial será um
gesto de cortesia do Poder Executivo, ja
mais uma ....ntl.lI. luridic1 necessária à
incoa~ão ou ao desencadeamento do pro
cesso legislativo referente ao debate, para
aprovação ou rejeição dos decretos-Ieis.
(Multo beml)

O SR. PRESIDENTE (G.r.ldo Freire) 
A Questão de Ordem é quase a mesma.
Apenas V. Ex., com a sua inteligência habi
tual, deu ao assunto uma nuança jurídica
muito interessante. Mas o que V. Ex" deve
ter em vista é o seguinte: quando a Consti
tuição não proibe uma coisa, ela o permite;
quando a Constituição não determina. não
clareia, não dispõe, poderemos perfeitamen
te completar essa Constituição, quer seja
pela forma de legislação ou pela forma de
interpretação, o que é possivel não apenas
no Poder Judiciário como no Poder Legis
lativo. Uma vez que a Constituição não diz
que o praro deva. contar-se obrigatõriamen
te a partir da publicação, poderemos fazer
a aplicação que nos pareça mais consenU
nea com as praxes parlamentares. Esta é
a interpretação que tanto o Executivo como
o Legislativo têm consagrado, isto é, contar
o prazo a partir da mensagem. Antes que
haja uma norma regimental, uma norma
legal disciplinando a matéria, temos llmpla
liberdade de dar-lhe a interpretação que fôr
mais condizente com a realidade jurídica.

O SR. HUMBERTO LUCENA (S.m revi·
são do orldor.) - Sr. Presidente, tomando
conhecimento da decisão de V. Ex", não sO
mente sôbre a minha Questão de Ordem,
mas também, quanto à Questão de Ordem
aditiva do Deputado Octávio Caruso da Ro
cha, venho dizer a V. Ex' que estou recor
rendo, date .venl., da decisão para a Comis
são de Constituição e Justiça, de acôrdo
com o § 4Q do artigo 97 do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, que esta
belece:

"Quando a Questão de Ordem fôr rela
cionada com a Constituição, poderá o

Deputado recorrer da decisão do Presi·
dente para a Comissão de Constituição
e Justiça."

Assim, acredito que aquêle 6rgão técnico
poderá. revendo as nossas palavras e as de
V. Ex', chegar a uma conclusão final sôbre
o assunto. (Muito beml)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Freire) 
A Mesa encaminhará, nobre Lider, confOl'
me seu requerimento, muito embora V.
Ex' não esteja recorrendo de uma decisão
que contrariasse o seu objetivo. Na reali
dade, V. Ex' formulou apenas um pedido
para que se fixasse uma norma, isto é. mais
uma consulta do que propriamente uma
Questão de Ordem. V. Ex' não disse que se
deveria interpretar assim. e assado e que
discordaria ou concordaria com a deeJsio
da Mesa: apenas consultl>u como interpre
tar e pediu que se fixasse uma norma. Não
obstante, a Meia encaminhará à douta Cl>
missão de Constituição e Justiça o recurso
de V. Ex'

Sôbre o recurso interposto pelo Dep.
tado Humb.rto Lucena, a Comissão de Cons
tituição e Justiça emitiu o seguinte Pare
cer: (18)

PARECER
N9 39-A, d. 1970

(DA COMISSAO DE CONSTITUI(:AO
E JUSTiÇA)

Recurso Int.rposto da decido da
Me.. .m Qu.stio de Ordem I.vant••
pelo Deputldo Humberto Lucena, na
Sessão d. 16 de abrU d. 1970, rel_tiva
.0 "Infclo do decurso do prazo consH·
tuclon.1 para o CongrHlO NKlonal d..
liberar s6bre decreto-Iel elCpedldo pelo
Prelld.nt. di R.pQbllca". "Pa.-.cer:
pell aprovaçio d. decllio recorrida,
r.sflltando I necnlitbd. d••PreMntII.
çio post.rior de proleto, regulando a
matéri., com voto .m "PIIrado, co.,.
tr.rio, dOi Srl. Erasmo Martlnl Pedro,
N.lson C.rneiro, Figueiredo Correi.,
Francisco Amull e p.tr&nlo Fllu.lr..
do.

(pARECER N9 39, DE 1970, COM RETIFI
CAÇA0 DO PARECER DO RELATOR E
INCLUSAO DO VOTO DO DEPUTADO
PETRONIO FIGUEIREDO)
A Comissão de Constituição e Justiça,

em reunião realizada em 9-6-70, examinan·
do o Recurso interposto à decisão da Mesa
em Questão de Ordem levantada pelo Depu
tado Humberto Lucena, em sessão de
16-4-70, aprovou a decisão recorrida, re5llaI·
(16) n.e.N. (8eÇf.o I) de 2'l-&--70, P.8. 2.'/17 (Re-

publlca.;Ao)
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vando a necessidade de apresentação pos
terior de projeto regulando a matéria,
contra os votos dos Srs. Deputados Erasmo
Martins Pedro, Nelson Carneiro, Figueiredo
Correia e Francisco Amaral. Os Srs. Eras
mo Martins Pedro, Nelson Carneiro, Figuei
redo Correia e Francisco Amaral oferece
ram voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: José Bonifácio - Presidente, José
Lindoso - Relator, Dnar Mendes, Hamil
ton Prado, ltalo Fittipaldi, Rubem Noguei
ra, Tabosa de Almeida, João Roma, Améri
ca de Souza, fulimundo Parente, Dayl de
Almeida, Luiz Braz, Francisco Amaral, Fi
gueiredo Correia, Ezequias Costa, Nelson
Carneiro e Erasmo Martins Pedro.

Brasília, 9 de junho de 1970. - José Bo
nifácio, Presidente - José Lindoso, Rela
tor.

COMISSAO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA

Parecer da Comissiío
1. Pelo Ofício GP-266-70, de 27 de abril, o
Senhor Presidente da Câmara dos Deputados
encaminhou à Comissão de Constituição e
Justica, nos têrmos do art. 97, § 5';>' do Re
gimento Interno, a decisão da Presidência
sôbre Questão de Ordem levantada pelo se
nhor Deputado Humberto Lucena, com adi
tivo do senhor Deputado Otávio Caruso da
Rocha, em sessão de 16 de abril do corrente
ano, em face de recurso interposto na for
ma regimental pelos interessados, por in
conformidade com a decisão presidencial.
2. O Presidente da República, usando da
competência que lhe confere o art. 53 e
seus §§ 19 e 29 da Constituição Federal,
Emenda Constitucional n? 1, de 17 de outu
bro de 1969, baixou o Decreto-Lei n? 1.077,
em 26-1-1967, que dispõe sôbre censura
prévia de livros e periódicos.

O art. 51, § 59, estabelece que:
"os prazos do artigo 48, dêste artigo e
de seus parágrafos e do § I? do at
tigo 55 não correrão nos períodos de
recesso do Congresso Nacional."

O Líder do MDB, Deputado Humberto
Lucena, observando que a Presidência da
República só enviara a Mensagem, subme
tendo aquêle decreto-lei decorridos quinze
dias do inicio da presente sessão legislativa,
levantou Questão de Ordem no sentido de
que se fixasse, desde logo, orientação de·
finitiva sôbre a matéria, com a proclamação
de que o praJ:o de 60 dias começa a fluir
para a Câmara dos Deputados e para o Se·
nado Federal a partir da publicação do de
creto·lei no "Diário Oficial" da União.

No desdobramento da discussão, o Depu
tado Octávio Caruso da Rocha levantou
Questão de Ordem aditiva, no sentido de
entender-se que a Mensagem enviando o
texto de decreto-lei é gesto de cortesia do
Poder Executivo, "jamais essentiali juridica
necessária à invocação ou ao desencadea
menta do processo legislativo referente ao
debate para aprovação ou rejeição das de
eretos-leis" .
3 . A Presidência da Câmara decidiu a
Questão de Ordem de acôrdo com o enten
dimento das Mesas anteriores e o seu pró
prio, ou seja, que o prazo contar-se-á da
data da recepcão da Mensagem.

A decisão foi homologada pela Mesa da
Câmara de acôrdo com o Parecer do Sr.
Deputado Daniel Faraco, 19-Vice-Presiden
te.

Esse é o Relatório.
4. As indagações levantadas se bipartem e
se completam:

a) Quando começa a correr o prazo de 60
dias previsto no art. 55, § 1<'>, da Constitui
ção, para que o Congresso Nacional aprove
ou rejeite o texto de decreto-lei que o Pre
sidente da República expedir em casoS de
urgência ou de interêsse público relevan
te?

b) ~ a Mensagem do Poder Executivo ele·
mento juridicamente essencial no processo
de conhecimento de texto de decreto-lei a
ser aprovado ou rejeitado pelo Congresso
Nacional?
s. Nos Estados modernos, o Executivo
passou a participar da elaboraçáo das leis.
Vel'ifica-se que a interferência se gradua de
vários modos, como se poderá apreciar nas
Constituições da Itália, da França e na Lei
Fundamental de Bonn.

O decteto-lei é produto dessa função le
gislativa exercida pelos Governos Constitu
cionais, dentro do princípio do estado de
necessidade legislativa de que falam os
constitucionalistas da Alemanha Ocidental,
ou, para ser fiel ao nosso texto legal, "em
casos de urgência ou de interêsse público
relevante".

A modalidade brasileira do decreto-lei é
inspirada, pelo que sentimos, na atual
Constituição da República da Itália, art. 77,
que dispõe:

"O Govêrno não pode, sem delegação
das Câmaras, editar decretos com valor
de leis ordinárias. Quando, em casos
extraordinários de necessidades e de
urgência, o Govêrno, com a sua res
ponsabilidade, àdotar medidas provisio·
nais com fôrça de lei, deverá no mesmo
dia apresentá-las à ratificação das Câ-
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maras, as quais, se acaso se acharem
dissolvidas, serão de nôvo convocadas
para êste efeito, devendo reunir·se den·
tro de cinco dias. Não sendo conver·
tidos em lei dentro de sessenta dias de
sua publicação, os decretos perdem a
eficácia desde o início, podendo entre·
tanto as Câmaras regular, por lei, as
relações surgidas com base nos decretos
não ratificados."

Aliás, sempre houve participação do
Executivo na formação da lei, o que no
Estado liberal se resumia na sanção e con
seqüente promulgação e publicação. M.oder
namente, surgiu a concomitância da inicia·
tiva com as leis delegadas, os decretos-leis,
além do privilégio do Executivo sôbre a
iniciativa exclusiva de leis em certas ma·
térias.

6. A Constituição de 1967 e sua Emen
da nl,) 1 retratam essa tendência de Exe
cutivo forte, para atender às necessidades
de ordem econômica e polftica do país em
desenvolvimento.

7 . Pela dependência que fica o Poder
Executivo de aprovação ou rejeição de de
creto-lei por parte do Poder Legislativo a
questão, no caso, no seu aspzcto externo ou
processual, é de técnica legislativa. O de
creto·lei expedido pelo Poder Executivo
reclama, para a sua perenidade, a partici·
pação do Congresso, que o homologará ou
o rejeitará e, na hipótese de omissão ou
delonga no pronunciamento, consolidar-se·á
Como lei no decurso dos 60 dias, equiva
lendo isso a uma aprovação tácita.

Trata·se de relações entre Podêres da
União independentes e harmônicos. A Men·
sagem é o instrumento do Executivo ade
quado a essa comunicação para se ultimar
o processo legislativo específico que nasce
no seio do Poder Executivo e cuja pereni·
dade, ou não, repousa na deliberação do
Poder Legislativo. t: indispensável, pois,
nesse esquema de relacionamento.

8. O problema do prazo para o Poder Le
gislativo conhecer de decreto-lei está resol
vido na própria Carta Magna, conclusão a
que se chega através de interpretação suo
mária.

Na Seção V, do Capítulo VI - Do Poder
Legislativo - a Constituição dispõe sôbre
o processo legislativo. Em todos os disposi
tivos em que houve disciplinamento de
contagem de tempo, está fixado que o mes
mo se inicia da apresentação ou recebi·
mento da proposta pela Câmara ou pelo
Congresso Nacional ou pelo Poder Executi
vo.

Vejamos:
O art. 48, versando sôbre emendas A

Constituição, diz:
"Em qualquer dos casos do artigo ano
terior, ítens I e 11, a proposta será dis
cutida e votada em reuniáo do Con·
gresso Nacional, em duas sessões, den
tro de sessenta dias, a contar da sua
apresentação ou recebimento, e havido
por aprovado quando obtiver, em amo
bas as votações, dois terços dos votos
dos membros de suas Casas." (Grifa·
mos.)

O art. 51 dispõe:
"O Presidente da República poderã
enviar ao' Congresso Nacional projetos
de lei sôbre qualquer matéria, os quais,
se o solicitar, serão apreciados dentro
de quarenta e cinco dias, a contar do
seu recebimento na Clmara dos Depu
tados, e de igual prazo. no Senado Fe
deral."

Também no caso de veto, o prazo se conta
da recepção.

Leia-se:
"Art. S9 - .
§ 19 - Se o Presidente da República
julgar o projeto. no todo ou em parte,
inconstitucional ou contrário ao inte·
rêsse público, vetã'lo-á, total ou par·
cialmente, dentro de quinze dias úteis,
contados daquele em que o receber, e
comunicará, dentro de quarenta e oito
horas, ao Presidente do Senado Federal
os motivos do veto. Se a sanção fôr
negada quando estiver finda a sessão
legislativa o Presidente da República
publicará o veto ... " (Grifamos.)

Pode·se evocar também o próprio Regi·
mento da Cãmara. Pela Resolução n9 50/64,
que adaptou o Regimento Interno às dispo
sições do Ato Institucional nl,) 1, ficou esta·
belecido no seu art. lI,) que "os projetos de
lei de iniciativa do Presidente da Repúbli
ca" . .. "serão submetidos à discussão ónica
e votação dentro de 30 dias, a contar de
seu recebimento -na CAmara dos Depu
tados",

Será iguaimente oportuno examinar a de
sição emitida pelo Presidente Baptista
Ramos em Questão de Ordem levantada
pelo então lider do MDB, Mário Covas, não
especificamente sôbre o assunto, mas que na
sua parte final o envolve, conforme está
inserto no "Diário do Congresso" de 30 de
maio de 1967, páginas 2.705-06.

Assim decidia o então Presidente Baptista
Ramos:

"
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"O prazo é de sessenta dias, se a Men·
sagem foi diretamente enviada à
Câmara. Só podemos agir de forma
como temos agido, isto é, distribuindo
o prazo igualmente entre a Câmara e
o Senado. f:ste entendimento, aliás,
não é apenas nosso: já tem sido fir
mado pelo próprio Senado. Esta Pre
sidência deliberou que, após a publi
cação, serão contados trinta dias para
apreciação da matéria pela Câmara
dos Deputados, que poderá acolhê-la
ou rejeitá-la integralmente. Escoado
êste prazo, remeterá a matéria ao Se
nado, que procederá da mesma for
ma ... "

Vê-se que o Presidente fala em contagem
do tempo após a publicação. A publicação,
no caso, se verificarmos isso em pesquisa, é
a da mensagem do Poder Executivo capean
do o decreto-lei no "Diário do Congresso"
e que é feita sistemàticamente no mesmo
dia da recepção.

Em face do exposto, poder-se-á concluir
que nas relações entre o Poder Executivo
e o Poder Legislativo, no caso sob análise,
os prazos se contam da data da recepção do
documento, objeto dessa relação.

Não se pode concordar, no caso especí
fico, com Pontes de Miranda (in "Comentá
rios à Constituição de 1967", pág. 157) no
seu entendimento de que:

"O prazo é de sessenta dias, não con
tado o dia da publicação."

Os preceitos da Constituição e as normas
regimentais, como vimos, infirmam essa
conclusão.

Embora com eficácia plena para os des·
tinatários, o decreto-lei é lei provis6ria.
Mas, em relação estrita ao Congresso, é uma
lei em formação, sujeita a homologação ou
rejeição. Caminha, portanto, no círculo ela
borativo, dentro do campo magnético das
relações entre os dois Podêres, onde preva·
lecem as mútuas exigências de independên
cia e harmonia, dentre as quais algumas de
aspecto eminentemente formal, como, no
caso em análise, o da comunicação através
de mensagem.

Problema diferente, embora conexo, é o
que diz respeito ao prazo em que o Poder
Executivo, ao expedir decreto·lei, deverá
observar para encaminhá-lo à deliberação
do Congresso Nacional, a fim de dar cum
primento ao parágrafo 19 do art. 55.

Essa não foi a matéria objeto específico
da Questão de Ordem, embora lhe seja
afim, como já se disse e conforme, aliás,
admitimos que a tenha motivado.

A Constituição nada dispôs sôbre isso, ao
contrário da ConStituição italiana, que de
terminou que as medidas provisionais com
fôrça de lei fôssem apresentadas à ratifi
cação das Câmaras no mesmo dia de sua
adoção.

Entendemos que as dúvidas com relação
à matéria vão escoar no campo de conflitos
jurídicos, devendo, ipso facto, a Comissão de
Constituição e Justiça, de acôrdo com
a Constituição Federal (art. 56) e o próprio
Regimento (art. 50, parágrafo 59), apresen·
tar projeto de lei disciplinatório.

Conclui-se:
1~) Nas relações entre os Podêres Exe

cutivo e Legislativo de interêsse em tôda a
sua amplitude, do processo elaborativo de
leis, os prazos se contam, para ambos os
Podêres, da data da recepção do documen
to, objeto dessas relações.

29) O prazo de 60 dias a que se refere o
parágrafo 19 do art. 55 da Constituição Fe
deral (Emenda n9 1) para deliberação do
Congresso Nacional começa a contar da data
da recepção da mensagem pela Câmara dos
Deputados quando em funcionamento, ou
do início da sessão legislativa no caso de a
expedição do decreto·lei se ter verificado
em período de recesso.

3~) A lei não dispõe sôbre o prazo que
o Poder Executivo terá de observar quando
expedir decreto·lei, para encaminhá-lo à
deliberação do Congresso. Deverá, conse
qüentemente, ser o assunto objeto de lei
saneadora da omissão, cujo projeto será
apresentado proximamente à deliberação
desta Comissão de Justiça.

Sala das Sessões, 4 de junho de 1970. 
José Lindoso, Relator.

Voto em Separado

Considerando que o art. 55 da Consti·
tuição não obriga ao Poder Executivo a
enviar ao Congresso Mensagem sôbre de
cretos-leis, e que o seu parágrafo 19, in
verbis, diz que "publicado o texto", o Con
gresso Nacional o aprovará ou rejeitará
dentro de sessenta dias, não há como acei
tar-se o recebimento de Mensagem a que
não está obrigado o Presidente da Repú
blica, como marco inicial do prazo para
apreciação pelo Legislativo do decreto-lei.

O prazo se inicia, pois, pelo parágrafo 19
do artigo 55, na data da publicação do
decreto-lei, salvo disposição de lei discipli
nadora do preceito constitucional.

Sala das Sessões, 4 de junho de 1970. 
Erasmo Martins Pedro - Nelson Carneiro
- Figueiredo Correia - Francisco Amaral.
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COMISSAO DE CONSTITUIÇAO
E JUSTiÇA

Brasilia, em 18 de junho de 1970.

Publique-se. Em 19 de junho de 1970. 
Geraldo Freire.
Of. 09 116-70

Senhor Presidente:
Tendo em vista a deliberação desta Co

missão, em reunião de 17 do corrente, rela
tivamente ao Recurso interposto à Mesa
sôbre Questão de Ordem levantada pelo
Deputado Humberto Lucena, em sessão de
16 de abril de 1970, venho comunicar a V.
Ex' que o item 39 das conclusões do pare
cer do relator da matéria, Deputado José
Lindoso, ficou assim redigido;

"39) A Lei não dispõe sôbre o prazo
que o Poder Executivo terá de obser
var quando expedir decreto-lei, para
encaminhá·lo à deliberação do Con
gresso. Deverá, conseqüentemente, ser
o assunto objeto talvez de lei saneado
ra da omissão, cujo projeto poderá ser
apresentado proximamente à delibera
ção desta Comissão de Justiça ou por
entendimento direto entre os Podêres
Executivo e Legislativo face à impera
tividade do texto constitucional."

Outrossim, encaminho a V. Ex', em ane
xo, o pronunciamento do Deputado Petra
nio Figueiredo, que, ausente da reunião em
que foi examinada a matéria, solicitou que
seu voto fÔsse presente à Mesa da Câmara.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa
Excelência meus protestos de estim;.l a ~on·

sideração. - Lauro Leitio, Vice-Presidente,
no exercicio da Presidência.

VOTO DO DEPUTADO PEl'RONIO
FIGUEIREDO (MDB-PB)

A matéria foi levantada pela primeira
vez na Câmara dos Deputados pelo ilustre
Lider do MDB, Senhor Deputado Humberto
Lucena. O Excelentissimo Senhor Presi
dente da Câmara, Deputado Geraldo Freire,
conduziu questão com rara habilidade e em
linguagem de alto estilo. Cabe a esta Co
missão a palavra definitiva sôbre o assunto.

As dúvidas ocorreram e foram suscitadas
justamente quando se discutia a faculdade
atribuída ao Presidente da República para
expedir decretos-leis em determinados ca
sos, ou seja, nos casos previstos no artigo 55
e seus parágrafos, da Carta de 1969.

O § 19 do referido artigo diz expressa·
mente:

"Publicado o texto, que terá vigência
imediata, o Congresso Nacional o apro-

vará ou rejeitará dentro de sessenta
dias ... "

Quando deve começar o prazo dos ses
senta dias estabelecidos nesse parágrafo do
artigo 55?

Do ingresso da Mensagem que encaml·
nhou o decreto-Iei , apreciação do Cong.....
10 ou do dia em que .. publica no Di'rlo
Oficial?

Eis a questão.
Não temos dúvida em afirmar que só a

publicaçio no D"rio Oficial pode fundi·
mentar a contqem do prazo.

I!i um principio de Direito, universalmen·
te incontelt'vel.

:e do sistema da própria Constitui~io e
de tôdas as leis processuais.

O próprio parágrafo citado usa a expres
são "publicado o texto". Publicar no sen
tido juridico, é divulgar oficialmente, é
tomar público o preceito ou a norma legal,
para que ela possa ser cumprida e obede
cida por todos. - Se assim não fôsse, ter·
ceiros j amais poderiam ser compelidos à
obediência de uma regra juridica delconh..
cida, por nlo ter sido publlclda.

No processo normal de elaboração das
leis está bem definido que a publlcaçio •
lei é indispensável para que seja respeitada
por aquêles a quem se destina.

Publicar é divulgar pelo órgio oficiei, e
não levar ao conhecimento das Me... ou
da. Secretariei do Senado ou da Clmara.

Quem é interessado na matéria são os
Congressistas; a êstes é que interessa o
conhecimento do ingresso da Mensagem, ou
seja, do texto legal que vai ser apreciado
pelo Congresso. E isso não pode ficar ao
arbítrio das Secretarias ou da Presidência
da Casa.

t: óbvio.
No sistema processual vigente prevalece

o mesmo entendimento.
E, na contagem do prazo, é certo que se

deve excluir o primeiro dia após a publi·
cação, e computar o último.

Essa disposição é até regulada pelo ar
tigo 125 do Código Civil em vigência.

Isto pôsto, entendemos que ninguém pode
ser obrigado a coisa alguma sem a publi·
cação oficial da norma coercitiva.

O Congresso não pode, assim, ser compe
lido a conhecer, dentro de prazo certo, de
terminada norma legal, sem a sua publi
cação no Di'rlo Oficiai.
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Ante o exposto - opinamos pelo defe
rimento da Questâo de Ordem do Deputado
Humberto Lucena, e que seja adotado o
prazo aqui discutido, começando a vigorar
da publicação no Diário Oficiai e não da
entrada da Mensagem na Câmara dos Depu
tados.

É o nosso pensamento. É o nosso voto. 
Petrônio Figueiredo.

A decisão da Presidência fõra homolo
gada pela Mesa em reunião de 23-4-70, apro
vado Parecer exarado pelo 19-Vice·Presi
dente, Deputado Daniel Faraco: (17)

MESA
Parecer do Relator

O nobre Líder do MDB, Deputado Hum·
berto Lucena, recorreu para a Comissão de
Constituição e Justiça, nos têrmos regimen
tais, da decisão do Sr. Presidente da Câ
mara dos Deputados, proferida em questão
de ordem levantada na sessão de 16 de abril
corrente, acêrca do momento em que se
inicia a contl\gem do prazo de 60 dias, pre
visto no art. 55 da Constituição, para que o
Congresso Nacional aprove ou rejeite o texto
dos decretos-leis que o Presidente da Repú
blica expedir, em casos de urgência ou de
interêsse público.

Entende o lider do MDB que êste prazo
começa a contar "tão logo feita a publi
cação no Diário Oficial da União". Em con
trário, opinou o nobre líder da ARENA Sr.
Deputado Cantfdio Sampaio, para quem o
prazo deve contar-se a partir "do dia em que
o texto do decreto-lei der entrada nesta
Casa".

Decidiu o Sr. Presidente Geraldo Freire
manter a interpretação até agora seguida
ou seja, a da contagem do prazo a partir
do recebimento da mensagem em que o
Presidente da República submeter o texto
do decreto-lei à aprovação do Congresso Na
cional.

Vale notar que a disposição constitucio
nal em vigor é a mesma da Constituição
de 1967. Com efeito, entre a redação do
parágrafo único do art. 58, dessa Consti
tuição, e a do parágrafo único do art. 55
da Emenda Constitucional n9 1, de 17 de
outubro de 1969, a única diferença é a
da substituição da palavra "como" pela pa
lavra "por", irrelevante para a questão em
aprêço.

De acôrdo com o que prescreve o Regi
mento, em seu art. 97, parágrafo 5Q, só
após decisão da Mesa, em sua primeira
reunião, homologando a decisão ... , serã

encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça o recurso sôbre a mesma decisão".

A questão posta, no momento, é a da ho·
mologação. Entendo que a Mesa deve homo
logar a decisão do Sr. Presidente, eis que
ela foi proferida com base na interpretação
adotada pelo Congresso desde 1967.

Brasília, 20 de abril de 1970. - Daniel
Faraco, 1Q-Vice-Presidente.

A questão foi encaminhada à Comissão
de Constituição e Justiça:
GP-D-266-70.
Brasilia, 27 de abril de 1970.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, nos têrmos do artigo 97, pará
grafo 59 do Regimento Interno, a decisão
desta Presidência em Questão de Ordem
levantada pelo Senhor Deputado Humberto
Lucena, em sessão de 16 de abril do cor
rente.

A Mesa, na reunião de 23 do corrente
aprovou o parecer do Senhor 19-Vice·Presi·
dente, com abstenção do Presidente, homo
logando a referida decisão.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência os protestos do meu elevado
aprêço. - Geraldo Freire, Presidente.
2 - Na sessão de 21-5-70, do Senado Fe·

deral, o Senador Josaphat Marinho
(MDB - Bahia) apresentou a seguinte
questão de ordem sôbre a interpre
tação a ser dada ao dispositiva cons
titucional referente ao prazo deferido
ao Congresso para apreciação de de
eretos-leis: (17)

O SR. JOSAPHAT MARINHO (Pela oro
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presi·
dente, temos apreciado, nestes últimos dias,
vários projetos de decretos legislativos a
propósito de decretos-leis.

A Constituição, no § 1Q do art. 55, assim
dispõe:

(La.)

"Publicado o texto, que terá vigência
imediata, o Congresso Nacional o apro
vará ou rejeitará, dentro de sessenta
dias, não podendo emendá-lo; se, nesse
prazo, não houver deliberação, o texto
será tido por aprovado."

(17) D.e.N. (Seção 1) de 27-6-70, pâg. 2.719
Republ1caçli.o)

(18) D.e.N. (seção lI) de 22-5-70, pág. 1.540
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Ocorre, Sr. Presidente, e V. Ex' o sabe,
que a apreciação dos decretos-leis não tem
sido automática. Quero dizer, feita a publi.
cação, o Congresso, por nenhuma de suas
duas Casas, tem tomado a iniciativa de co·
meçar o exame da matéria.

Dá-se o exame do assunto com a presença
do expediente encaminhado pelo Poder
Executivo. Dai resulta que, ordinàriamente,
o Congresso não dispõe de 60 dias para
exame e aprovação, se julgar conveniente.

Isso tem determinado também o acúmulo
de decretos-legislativos como agora, e as
últimas Ordens do Dia têm sido rendilha
das dêsses proj etos, aprovando decretos
leis.

Já que não temos, hoje, o amplo poder
de legislar, devemos, pelo menos, resguar
dar o poder de apreciação dos decretos·leis
no prazo estipulado na Constituição.

Por isso, Sr. Presidente, sugiro a V. Ex'
que, examinando a matéria, delibere sôbre
a interpretação exata que se haja de dar
ao texto da Constituição.

Se o prazo de 60 dias tiver de contar-se
da publicação do decreto-lei, é indispensá
vel que, no próprio dia dessa publicação, ou
no imediato, se instaure o processo, no Con
gresso, para exame do assunto. Se, entre
tanto, se entender que o prazo de 60 dias
é contável a partir do recebimento da ma
téria encaminhada pelo Presidente da Re
pública, ter-se-á resguardado melhor.

Como quer que seja, impõe·se uma orien
tação definitiva. Tanto mais imprescindível
é uma decisão, porque também ocorre que
a Cãmara dos Deputados por vêzes demora
na apreciação da matéria, quase, em al
guns casos, que esgotando o prazo de 60
dias, do que resulta ao Senado a contin
gência de deliberação sem tempo para ra·
zoável exame das matérias, algumas delas
da maior importância e delicadeza

1: o que submeto à alta deliberação de
V. Ex'l-

Da Presidência, o Senador Wilson Gon·
çalvel (19-Vice·presidente) respondeu:

O SR. PRESIDENTE (Willon Gonçalves)
- O nobre Senador Josaphat Marinho le
vanta uma questão de ordem com base na
interpretação do § 19 do art. 55 da Cons
tituição Federal, salientando a necessidade
de dar·se uma interpretação que assegure
às duas Casas do Congresso Nacional o pra
zo, que a própria Constituição prevê, para
apreciação da matéria.

Ao apreciar o problema. devo informar
ao nobre autor da questão de ordem e ao

Plenário que, uma vez criada a inovação,
no texto constitucional, pela Constituição
de 1967, o então Presidente desta casa, o
eminente Senador Aura Moura Andrade,
decidiu, e o comunicou, em fala da Presi·
dência, que passaria a contar o prazo a
partir da publicação do decreto·lei, até que
a Comissão de Constituição e Justiça desta
Casa se pronunciasse em definitivo s6bre o
assunto. Posteriormente, a Comissão de
Constituição e Justiça, em Parecer de
n9 540, de 1967, de que foi Relator o Sr.
Senador Rui Palmeira, deu interpretação ao
texto constitucional concluindo que o pra
zo deveria ser contado da publicação do
decreto-lei, em face dos têrmos claros do
referido dispositivo constitucional.

esse parecer foi posteriormente incluido
na Ordem do Dia e deixou de ser apreciado
pelo Plenário em virtude de requerimento
do nobre Senador Aurélio Vianna, pedindo
seu retômo à douta Comissão de Consti
tuição e Justiça, para que o examinasse em
face da Emenda Constitucional n9 I,
de 1969.

Diante desta exposição, vê o Plenário que
houve uma decisão provisória, da Presidên
cia desta Casa, no sentido de considerar a
contagem do prazo a partir da publicação
do decreto·lei, até que sôb~ () assunto se
manifestasse a douta Comissão de Consti
tuição e Justiça e êsse pronunciamento
fôsse apreciado pelo Plenário.

O assunto, como se vê, encontra-se em
tramitação e não vejo eu razões de qual
quer natureza para alterar a norma ado
tada, neste instante.

Não posso deixar de' reconhecer que o
nobre Senador autor da questão de ordem
tem razão quando declara que, numa inter
pretação ou na outra, é preciso assegurar
às duas Casas do Congresso o prazo cons.
titucional estabelecido.

Nessa condição, eu me pronuncio sôbre
a questão de ordem do nobre Senador Jo
saphat Marinho, declarando que, em ratifi·
cação ao pronunciamento anterior desta
Casa, entendo que a contagem do prazo
deve-se fazer da publicação do decreto-Iei,
em face da parte inicial do § 19 do art. 55,
aguardando. no entanto, o pronunciamento
da Comissão de constituição e Justiça, o
qual será oportunamente apresentado à de
liberação do Plenário.

O Senador JOlaphat Marinho voltou à tri
buna:

o SR. JOSAPHAT MARINHO (Pel. o....
demo Sem revilão do orador.) - Agradeço
a V. Ex', Sr. Presidente, a atenção das
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considerações e dos esclarecimentos que
trouxe ao Plenário e, particularmente, a
mim. Peço apenas, a V. Ex~ que, complemen
tando a consideração que dispensou ao as
sunto, adote, sem necessidade de nenhuma
declaração neste instante, as providências
que se tornarem adequadas para que as
Casas do Congresso possam, efetivamente,
conhecer de cada decreto-lei a partir da
data de sua publicação. Porque, é sabido
que, não obstante a decisão provisória do
Presidente Moura Andrade, jamais o Con
gresso Nacional tomou a iniciativa de exa
minar decreto-lei antes de sua remessa pelo
Poder Executivo, o que sempre importou e
importa em prejuízo do prazo destinado ao
Congresso Nacional. (Muito bem!)

No quadro comparativo abaixo reprodu
zido (20), nota-se:

1 - o prazo conferido ao Presidente da
República para apor veto a um pro
jeto é de 15 dias úteis. Nas Cartas
anteriores, o prazo era de 10 dias
úteis;

2 - o prazo conferido ao Presidente da
República para comunicação dos mo
tivos do veto ao Presidente do Senado
é reduzido, a partir da Constituição

de 1967, para 48 horas - prazo man
tido pela E.C. 1169. Na Carta de 46,
assim como na Emenda Constitucional
n? 17/65 (art. 7Q), êste prazo era de
10 dias úteis;

3 - a Emenda n? 1169 não reproduz pre
ceito estabelecido na Constituição
de 1967 que, a exemplo da Emenda
Constitucional n" 17165, estipulava
que "o veto parcial deve abranger o
texto de artigo, parágrafo, inciso,
item, número ou alínea";

4 o silêncio do Presidente da República
importará sanção, decorrida a quinze
na. Nas Cartas anteriores, tal conse
qüência o<:orria decorrido o decêndio;

5 - a apreciação do veto far-se-á em vo
tação pública. As Cartas anteriores
exígiam escrutínio secreto;

6 - é estabelecido o prazo de 45 dias para
apreciação do veto pelo Congresso;

7 - findo o prazo de 45 dias, sem delibe
beração, o veto será considerado
mantido;

8 - é esclarecido que a apreciação do
projeto de lei vetado, referente ao
Distrito Federal, será submetido ape
nas ao Senado Federal (§ 7? do ar
tigo 59) (21)

EMENDA CONSTITUCIONAL ICONSTITUlÇAO DO BRASIL \
N.O I, DE 1969 DE 1967

Art. 59 - Nos casos do ar- II Art. 62 - Nos casos do ar
tigo 43, a Câmara na qual se tigo 46, a Câmara na qual se
haja concluído a votação en- concluiu a votação enviará o
viará o projeto ao Presidente projeto ao Presidente da Re
da República, que, aquie~cen- c pública, que, aquiescendo, o
do, o sancionará; para o mes~ sancionará.
mo fim, ser-Ihe-ão remetidos
os projetos havidos por apro-
vados nos têrmos do § 3.° do
artigo 51.

CONSTITUIÇAO DOS
ESTADOS UNIDOS DO

BRASIL DE 1946

Art. 76 - Nos casos do ar
tigo 65, a Câmara onde se
concluir a votação de um pro
jeto enviá-la-á. ao Presidente
da República, que, aquiescen
do, o sancionará.

li 1.° - Se o Presidente li 1.° - se o Presidente li 1.° - Se o Presidente
da República julgar o projeto, da República julgar o prOje-j da República julgar o projeto,
no todo ou em parte, incons- I to, no todo ou em parte, ín- no todo ou em parte, incons-

(19) Vide "Veto" - artIgo publicado Da "Revista. de Informação Legislativa" n.o 9 (março 66),
pâ.g. 165

(20) Vide "Constituição da República Federativa do Brasil - Qua.dro Comparativo" ~ Diretoria
de Informação Legislativa - 197(1

(21) Vide "Vetos - Legislação do Distrito Federal" - artigo publlcllodo na "Revista de Informaç!\o
Legislativa" D.o 22 (junho 69), pã.g. 61. Neste trabalho é dado um completo histórico dos
vetos opostos 11 leglsla.çll.o do DistrIto Federal. aôbre a omissão da Carta de 67 em relação a
apreclaç'o dêste veto, uma vez estipulada a competência. privativa do Senado Federal para
legislar sõbre o D.F.• é transcrito Parecer exarado pelo Senador Clodomlr Millet. na Comissão
de Constltulç!\o e Justiça, em resposta a consulta da Mesa Diretora.
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EMENDA CONSTlroCIONAL (CONSTITUIÇAO DO BRASIL I CONSTITVlÇAO D08
ESTADOS UNIDOS

N,. I, DE 1969 I DE 1961 I DO BRASIL DE lHll

tltudonal ou contrário ao constitucional ou contrário ao t1tueional ou contrário aos In
lnterêsse público, vetá-lo-á lnterêMe público, vetá-lo-i, terêsaes naclonlUs, vetá-lo-á
total ou parcialmente, dentro total ou parcialnlente, dentro total ou parc1aImeote, dentro
de quinze dias liteis, contados de dez dias úteis, contados da- de dez dta8 IitelB, contados
daquele em que o neeber e co- Quele em Que o receber. e co- daquele em que o receber, o
municará, dentro de quarenta municará dentro de quarenta comun1cm, no mesmo Prazo,
e oito horas, ao Pre.!1dente do e oito horas, ao Presidente do ao Presidente do senado Fe
senado Federal 08 motivos do senado Federal, os motivos do deral, os motivos do veto. se
veto. Se ao sançAo fOr negada., veto. Se a sanção fOr negada a sanção fôr negada quando
quando estiver finda a sesslo quando estiver finda a sessão estiver f1nd& a seaBio 1eIr181a
leg1!Uativa, o Prell1dente da leg1s1I1Uva. o Presidente da Uva, o Presidente da Repúbll
República publicará" o veto. República publicará o veto. O ca publicará o veto.

veto parcial deve abranger o EMENDA CON8TIroCIONAL
texto de artigo, parágrafo, in- N0 17/65
ciso, item, número ou alínea. Arf;. '1•• -'0 I 1,0 do arti-

go '10 da. Constl.tutç1o puaa. '"
ter a seguinte red.açAo:

'1 1.0 - se o Presidente
da Re~bllca Julgar o pr0.
jeto, no kldo ou em parte,
inconstttuclonal ou con·
trá.r10 ao interêMe publico,
vetá·lo·á, total ou par
cialmente, dentro de dez
dias litels, contados dll.
quele em que o receber, e
comunicará, no mesmo
prazo, ao Prea1dente lio
senado Federal, 0& motlvoa
do veto. se • sançAo fOr
negada quando eat1ver fm
da a sessAo leg1llaUva, o
Presidente da. Replllillca
pubUcará o veto. O veto
parcial deve abranger o
texto de 81'tlio, paráirafo.
inciso, item, número ou
aUnea."

--- ,-------------
ti 2.° - Decorrida a quln- § 2.° - Decorrido o de-

zena, o silencio do Pres1dentp. cêndio o sllêncJo do Preai
da Repúbllca Importará saD~ dente da República. importara.
çil.o. em sançlo.

11 2." - Decorrido o de
cêndio, o s1lanclo do Presidente
da República importará san
çio.

ti 3.4 - comunlcado o ve
to ao Presidente do senado
Federal, êste convocará u
duu CAmaru para, em sessão
conjunta, dêle conhecerem,
considerando-se aprovado o
projeto que, dentro de qua
renta e cinco dls.s, em votação
pública, obtiver o voto de dois
terç06 dos membros de cada
uma dali casas. Nesse caso,
será o projeto enviado, para
promUlgação, ao Presidente da.
República.

§ 3.· - Comunicado o ve·
to ao Pres!dente do senado
Federal, êste convoce.rá R8
duas Câmaru para, em sesdo
conjunta, dêle conhecerem,
considerando-se aprovado o
projeto que obtiver o voto de
doiS terços dos Depuw.doa e
senadores presentea, em es
crutínio secreto. Neste C8$O,
será o projeto enviado, para
promUlgaçãO. ao Presidente da
República.

fi 3.e - Comunicado o ve
to 80 Prelll.dente do Benado
Federal, ~te CODVocm as
duas CAmaras, para, em seado
conjunta, dêle conhecerem.
considerand()..Be aprovado o
projeto que obtiver o voto de
dois teTÇOll dos deputados e se
nadores presentes. Nesse caso,
será o projeto enviado para a
promulgaç§.o ao Presidente da
República,
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EMENDA CONSTITUCIONAL ICONSTITUIÇãO DO BRASIL I
N.O I, DE 1969 DE 196'1

§ oi." - Esgotado, sem de
liberação, o prazo estabelecido
no parágrafo anterior, o veto
será considerado mantido.
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CONSTITUlÇAO DOS
ESTADOS UNIDOS DO

BRASIL DE 1946

§ 5.° - se a lei não rôr
promulgada dentro de qua~

renta e oito horas pelo Presi
dente da República, nos casos
do § 2.° e do § 3.°, o Presi
dente do Senado Federal a
promulgará e, se êste não o
fizer em igual prazo, fá-lo-á o
Vice-Presidente do senado
Federal.

li 6." - Nos casos do ar
tigo 44, aPós a. aprovação
final, a lei será promulgada.
pelo Presidente do senado Fe
deral.

§ 7.° - No caso do item
V do artigo 42 o projeto de lei
vetado será submetido apenas
ao senado Federal, aplican
do-se, no que couber, o dis
posto no § 3.0

li 4.° - Se a lei não fõr
promulgada dentro de qua~

renta. e oito horas pelo Presi
dente da República, nos casos
dos §§ 2." e 3.0

, o Presidente do
senado Federal a promulgará;
e, se êste não o fizer em igual
prazo, fá-lo-á o Vice-Presiden
te do Senado Federal.

li 5.° - Nos casos do ar
tigo 47, realizada a votação
final, a lei será promulgada
pelo Presidente do Senado
Federal.

§ oi." - Se a lei não fôr
promulgada dentro de 48 ho
ras pelo Presidente da Repú
blica nos casos dos §§ 2.° e 3.0

,

o Presidente do Senado a
promulgará; e, se êste não o
fizer em igual prazo, fá-lo-á
O Vice-Presidente do Senado.

Art. 71 - Nos casos do ar
tigo 66, considerar-se-á cOm a
votação final encerrada a ela
boração da lei, que será pro
mulgada pelo Presidente do
Senado.

(Vide art. 66 - Competên
cia exclusiva do Congresso
Nacional.)

VOTAÇAO POBLlCA

li) Questão de ordem

Na sessão conjunta de 28-4-70 (22), des·
tinada a apreciar o veto apôsto ao Projeto
de Lei n'? 158/68 (23), ao ser anunciada a
votação da matéria em pauta, o Deputado
Humberto Lucena (Líder da Minoria) in·
dagou como se deveria proceder à votação.

O Presidente do Congresso Nacional, Se
nador João Cleofas, respondeu:

O SR. PRESIDENTE (João Cleofas) 
De acôrdo com o § 3'? do art. 59 da Emen
da Constitucional n'? 1, será considerado
aprovado o projeto que, em votação pública,
tiver a maioria de 2/3 dos votos dos mem
bros de cada uma das Casas do Congresso.
Por conseguinte, há número para a vo
tação, estando presentes 48 Srs. Senadores
e 248 Srs. Deputados. Vamos proceder à
votação nominal.

o Deputado Humberto Lucena levantou,
então, a seguinte questão de ordem:

O SR. HUMBERTO LUCENA (Questão de
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, o § 39 do art. 59 da Emenda
Constitucional n';> 1, outorgada, a que se
refere V. Ex~, diz textualmente:

"Comunicado o veto ao Presidente do
Senado Federal, êste convocará as
duas Câmaras, para, em sessão con
junta, dêle conhecerem, considerando-se
aprovado o projeto que, dentro de
quarenta e cinco dias, em votação pú
blica, obtiver o voto de dois terços

(22) D.e.N. de 29-4-70
(23) Projeto n.O 158/68, no Senado (n.o 1.282 de

1963, na. Câmara), que "acrescenta pa
rágrafo único ao art. 322 do Código Civil,
dispondo sôbre a incomunicabilidade doS
bens adquiridos e das dividas constitUídas,
depois de ajuizada a ação de desquite".
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dos membros de cada uma das Casas.
Nesse caso, será o projeto enviado, para
promulgação, ao Presidente da Repú·
blica."

Sem dúvida, Sr. Presidente, a mim me
parece, como de resto à grande parte dos
Srs. Congressistas, sobretudo aos que com·
põem o Movimento Democrático Brasileiro,
nas duas Casas do Congresso Nacional, que,
ao falar em votação pública, quem redigiu
o dispositivo constitucional não estabeleceu
o processo de votação a descoberto. Votação
pública é votação perante o povo, perante
as galerias do Congresso. O processo é que
poderá ser secreto ou a descoberto.

Verá V. Ex~ que tem razão de ser a mi
nha questão de ordem se confrontar êsse
dispositivo com dois outros da mesma
Emenda Constitucional n9 1. Um dêles, o
art. 74, dispõe que:

"O Presidente será eleito, entre os bra·
sileiros maiores de trinta e cinco anos
e no exercício dos direitos políticos,
pelo sufrágio de um colégio eleitoral,
em sessão pública e mediante votação
nominal"

Veja V. Ex' a diferença. No § 39 do
art. 59, fala-se em votação pública; aqui,
fala·se em votação nominal, embora em ses
são públíca. O mesmo dispositivo do art. 74
está, por sua vez, reproduzido no art. 189
(Das Disposições Transitórias) da Emenda
Constitucional n9 1, que reza textualmente:

"A eleição para Governadores e Vice
Governadores dos Estados, em 1970,
serã realizada, em sessão pública e me
diante votação nominal, pelo sufrágio
de um colégio eleitoral constituído
pelas respectivas Assembléias Legisla
tivas."

Meu ponto de vista, em nome da lide·
rança do Movimento Democrático Brasi
leiro, é o de que a votação deve ser pública,
mas o processo por escrutínio secreto, que
é a tradição de todo o Direito Constitucio
nal do mundo civilizado, inclusive no
Brasil. E não seria essa tradição que viria
a ser ferida pela reforma constitucional,
embora outorgada pelos três Ministros Mi
litares, no exercIcio temporário da Presi·
dência da República. 1: a questão de ordem
que levanto para decisão de V. Ex~ (Muito
um!)

A questão de ordem foi contestada pelo
Vice·Líder da Maioria, Deputado C.ntfdlo
Sampaio:

O SR. CANTtDIO SAMPAIO (sabre •
questio de ordem. Sem revlslo do orador.)
- Sr. Presidente, parece-me indisputável
que a Emenda Constitucional n9 1 modi
ficou o processo de votação dos vetos, antes
expressamente por escrutinio secreto, para
votação pública.

Não discuto de tradições, porque temos
lei, e as tradições não podem valer contra
a lei.

O nobre Líder do MDB confunde sessão
públíca com votação pública. Ré sessão pú·
blica e, por oposição jurídica, há sessão
secreta. Há duas espécies de sessão 
pública e secreta -, como há duas espécies
de votação - votação pública e votação
secreta.

O art. 74, invocado por S. Ex', regula a
eleição do Presidente da República; refe
re-se à sessão pública e mediante votação
nominal.

Confundir os dois conceitos. data veni.,
parece·me algo que não se coaduna com as
regras do que podemos chamar direito par
lamentar.

V. Ex"', realmente, decidiu, como sempre,
da melhor maneira. f: verdade que a ex
pressão votação pública tem uma certa am
plitude. Ela pode ser nominal ou simples
mente simbólica. Estas são as espécies de
votação pública.

Como os nossos Regimentos ainda não
se afeiçoaram a êste dispositivo constituo
cional, não temos a matéria devidamente
esclarecida. Para a economia interna do
Congresso, cabe a V. Ex' dizer - e o disse
muito bem - decidindo que a votação se
faça nominalmente. Creio que haverá gran
de economia processual nesta Casa e que
V. Ex' está dentro da lei, da letra e do
espIrito da constituição e do nosso Regi·
mento. (Muito bem!)

Sôbre a questão, manitestaram-se os
Deputados N.lson Cernelro (MDB - Gua
nabara), Gustevo Cepenem. (ARENA 
Minas Gerais) e Alc:eu d. Cervllho (MDB
- São Paulo).

O SR. NELSON CARNEIRO (Ouestlo d.
ordem. Sem revisio do or.dor.) - Sr. Pre
sidente, tôda a construção regimental deve
ser feita tendo em vista o próprio funcio
namento, a, própria segurança das decisões
do Poder Legislativo. Nenhuma construção
de um dispositivo constitucional deve ser
feita contra o Congresso. :l:s.se resguardo,
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que se pode invocar em outros países onde
a influênt'ia do Executivo é muito menor,
como nos Estados Unidos, onde o veto po
de ser apreciado através do processo pú
blico, nunca se coadunou com a realidade
brasileira. Mesmo os governos mais fortes
respeítaram a votação secreta dos vetos.
E a história mostra que raríssimas vêzes o
Poder Executivo tem sido derrotado. Esta
é a tradição, a tradição que se ajusta ao
prestígio do Congresso nesta fase da elabo
ração legislativa.

No momento em que o Presidente da Re
pública veta uma deliberação do Congres
so, no momento em que o Presidente da
República exerce o poder de se insurgir
contra tôda uma legislatura, é natural que
esta legislatura se resguarde dentro da vo
tação secreta, de acôrdo com a tradição
nacional.

Neste caso, Sr. Presidente, pessoalmente,
entendo que o Sr. Presidente da República
:lgiu bem e lhe darei o meu voto. Mas acho
que o Congresso não pode, na primeira
oportunidade, construir uma interpretação
contra si próprio, contra seu prestígio, con
tra o direito de decidir livremente. Acre
dito que êste deva ser o pensamento de to
dos os Srs. Congressistas, porque esta cons
trução tem de surgir, mas não da letra fria
dos textos constitucionais do texto cons
titucional elaborado por quem não era
constitucionalista: três eminentes militares
preocupados com a segurança nacional.

Nós, que elaboramos a Lei, nós que te
mos o poder constituinte, temos o poder
de interpretar a ConStituição, dando-lhe
aquêle sentido alto e nobre que fortalece
a instituição. No momento em que se diz
que é preciso fortalecer o Congresso Na
cional, logo neste primeiro ensejo, Sr. Pre
sidente, está com V. Exa a responsabilidade
de decidir se temos o direito de continuar
esta tradição que nunca foí prejudicial à
República, ou se vamos enveredar por um
caminho onde somente prevaleça a vontade
do Executivo, que pode não ter maior inte
rêsse num projeto dessa natureza, mas
pode exercer a sua vigilância, a sua coação
em outros projetos.

Acresce, ainda, Sr. Presidente, que êste
texto não vai vigorar somente durante o
período da Presidência Médici. E:ste texto
vai viger através de legislaturas, até que
seja revisto.

Lembro que, em 1945, quando V. Ex').
e eu integrávamos a União Democrática
Nacional, houve a deposição do Presidente
Getúlio Vargas, e o grande João Manga
beira dizia: "Por quê, Senhores, vamos re·

vogar a Carta de 1937? Por quê não a
aplicamos contra aquêles que a fizeram?"
O espirito democrático insurgiu-se contra
essa interpretação. Era a boa tradição bra
sileira que se insurgia contra a continua
ção de um estatuto que não representava
as aspirações nacionais. Tem V. Ex~ agora,
Sr. Presidente, esta oportunidade. Não va
mos construir, neste primeiro ensejo, uma
doutrina que pode ser benéfica, se entregue
às preocupações políticas do Presidente
Médici, mas que, amanhã, pode ser malé
fica ao País, se confiada à direção de outros
Presidentes que não tenham a mesma sen
sibilidade e a mesma preocupação de servir
ao País.

A Oposição, ao se colocar nesta atitude,
não se insurge contra a atual orientação do
Presidente Médici; insurge-se contra a con
tinuidade de uma prática que hoje a Maio
l"Ía pode festejar, mas que amanhã contra
ela certamente se insurgirá. Tem V. Ex~,

Sr. Presidente, na Presidência do Congres
so Nacional, a responsabilidade de construir
a boa doutrina que se ajuste à tradição do
Congresso brasileiro e, principalmente, se
projete para o futuro, como uma afirmação
de segurança, de certeza e de prestigio do
Poder Legislativo. (Muito bem!)

O SR. GUSTAVO CAPANEMA (Sem re·
visão do orador.) - Sr. Presidente, minhas
palavras serão poucas, porque a matéria
deve estar, ao espírito de V. E.x')., plena
mente elucidada. Primeiro, pelo texto da
Constituição, quando diz que a votação será
pública. E o Líder da ARENA jã esclareceu
suficientemente que uma votação pública
não é secreta, não pode ser secreta. porque
é justamente o oposto da secreta.

A votação pública poderá ser nominal,
simbólica, duas modalidades que haverão
de ser ainda determinadas em disposição
regimental e que, nesta oportunidade, po
derão constituir matéria de decisão de V.
Ex'! ou do Plenário. Mas é fora de dúvida
que a votação será pública e, portanto, não
poderá ser secreta.

Logo, os nobres representantes do MDB
estão pedindo que V. Exl!- delibere contra
o texto determinante da Constituição. In
terpretatio cessat in c:Iaris - não há nada
mais claro que a Constituição, nesse ponto,
Sr. Presidente. A votação tem de ser pú
blica; portanto, não pode ser secreta.

Venho à tribUna, não para tratar dessa
matéria, que já foi elucidada ràpidamente
pelo nobre Líder da ARENA, mas venho
para, em defesa da Constituição, nesse pon
to, e do Congresso, de certo modo, divergir
do nobre Lider da ARENA quando diz que
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êsse dispositivo de votar publicamente o
veto contraria o Direito Público das nações
e a tradição do nosso Pais. Não é exato.
Nenhuma nação representa mais, no mun·
do, ° espirito democrático do que os Esta
dos Unidos da América. Nenhuma Cons
tituição é mais democrática do que a
norte·americana. Pois bem. De acôrdo com
a Constituição norte-americana, quando o
Congresso delibera sôbre os vetos do Pre
sidente da República o faz por voto aberto.
O voto não é secreto.

Quando Rui Barbosa e os outros que ela·
bonram a Constituição de 1891 fizeram a
primeira Constituição republicana - do·
cumento da nossa cultura jurfdica da maior
importância e que constitui a melhor tra
dição republicana do Pais - nela determi
naram que, quando o Congresso fôsse deli
berar sÔbre o veto, o faria em votação pú
blica e não secreta. A votação secreta foi
inovação das Constituições posteriores à
Revolução de 1930.

A tradição do Brasil, portanto, Sr. Presi·
dente, é a do voto aberto nas respostas ao
veto do Presidente da República. Portanto,
se passarmos agora a essa tradição da Cons
tituição de 1891, que foi uma cópia da
Constituição norte-americana, não estare
mos ao lado dos paises atrasados do mundo
e contrariando o mundo moderno, demo
crático, ou as nossas tradições atuais. Ao
contrário, estaremos dentro da linha da
tradição constitucional brasileira e do prin
cípio da maior nação democrática do mun
do, que são os Estados Unidos. Era o que
ell tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
beml)

O SR. ALCEU CARVALHO (Sem revlsao
do orador.) - Sr. Presidente, permita v.
Ex' que me situe no debate, aproveitando.
me de dois argumentos irrespandiveis apre
sentados pelo nobre Deputado Gustavo Ca
panema, e que, a meu ver, foi uma pã de
cal na questão.

De fato, como afirmou S. Ex', desde que
haja uma disposição regimental, ela deve
ser obedecida. E nós temos no art. 155 do
Regimento Interno da Câmara dos Depu·
tados, que se aplica subsidiàriamente às
Sessões do Congresso Nacional, quando o
Regimento Comum a respeito da matéria
seja omisso.

Diz o art. 155 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados: "Três são os prG
cessos de votação adotados na Câmara: o
simbólico, o nominal e o escrutínio secre
to".

Vê V. Ex', Sr. Presidente, e sente e per
cebe tôda a Casa, que o processo de vota-

ção pública inexiste. Os processos de vota·
ção conhecidos e permitidos pelo Regimen·
to, que se aplicam a Sessões do Congresso,
são êstes: o simbólico, o nominal e o do
escrutínio secreto. Portanto, é uma dispo
sição regimental expressa. E, se o é, como
disse S. Exll-, in elarll celsal Interpretatlo.
Realmente, temos de partir para o processo
de votação secreta de imediato, a fim de
que não percamos mais tempo com matéria
claramente prevista no Regimento da Câ
mara. Os projetos, como lembra muito bem
o Deputado Nelson Carneiro, referentes aos
funcíonãrios públicos têm votação secreta.
Como se admitir agora, nesta oportunidade
em que se discute um veto, que esta vota·
ção seja nominal? Não há êste tipo de vo·
tação. Isto estaria contrariando - e aI sim
- a letra expressa da lei que governa esta
Casa e, subsidiàriamente, o Congresso Na
cional.

O procetSO de votaçáo deve ser, como
previsto no Regimento da CAmara, por vo
tação secreta.

Era o que tinha a diter, Sr. Presidente.
(Muito beml)

Voltou a usar da palavra o Deputado
Cantldlo Samp.llo:

O SR. CANTfDIO SAMPAIO (Quntio d.
ordem. Sem revisio do orador.) - Sr. Pre·
sidente, à primeira vista o argumento do
nobre Deputado Alceu de Carvalho pode
impressionar. Entretanto, não se trata de
um caso omisso. A Lei Maior é clara, é In·
discutível. Os Regimentos servem de sub
sidios à Mesa em caso de omissões. Dizer
que a matéria é omissa quando a Consti
tuição, a Lei Maior do Pais, sôbre ela di...
põe de maneira tão clara, tão inapelável,
parece-me, Sr. Presidente, um iôgo de pa·
lavras que não pode, de maneira alguma
merecer a consideração que devera.

Ora, Sr. Presidente, a Constituição é que
deve servir de guia maior de nossos passos.
Se ela dispõe desta maneira, é evidente que
tôdas as disposições regimentais em contrá·
rio ficaram revogadas. Não têm mais seno
tido. Na realidade, no que respeita ao veto,
de nada vale a disposição do Regimento da
Câmara Federal, porque não existe mais
votação secreta. Pode existir para outras
matérias. Em relação a qualquer matéria
comum, o Deputado ou o Senador pode re·
querer que a sua votação se faça em regime
secreto. Mas nesta, Sr. Presidente, não po
de, porque a Constituição é clara quando
impõe que os vetos tenham votação pública.
Portanto, exclui, definitivamente, a votação
secreta.
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Quero congratular-me eom o nobre Depu
tado Gustavo Capa:::Jerr.a pela tese defendida.
Realmente, Sr. Presidente, não hã retro
cesso algum. O regime da nova Constitui
ção, nas hipóteses mais importantrs, que
exigerr. uma definição de rad.'l um dos Srs.
Deputados, impõe que tomemos a nossa de
cisão claramente, para que o povo possa
medir a nossa eoragem e a nossa responsa
bilidade, a fim de que ooosso voto seja a.
expressão sincera, honesta, da nossa ver·
dadeira convicção.

Creio, Sr. Presidente. que V. Exª está
certo, ao decidir que se faça nominalmente.

Se resolvesse que a votação devera ser
pelo sistema simbólico, ainda estar~a certo
V_ Ex:). Só erraria, só oneraria a nossa Cons
tituição, se V. Exl!, como ninguém podE~ria

esperar, resolvesse. por um saudosismo ou
por um inexplicável escrúpulo, ferir a Cons
tituição, estabelecendo o sistema de vota
ção secreta para veto, que a Constituição
proíbe, exclui, terminantemente e definiti
vamente, IMuito bem!)

O Sr, Presidente, Senador João Cleofas,
anunciou o início da votação:

O SR. PRESIDE:'ITE (João Cleofas) 
Esta Presidência já havia anunciado que o
processo de votação deveria ser de votação
nominal e ia determinar a maneira de exe
cutá-lo, quando atendeu à questão de ord.~m

levantada inicialmente pelo nobre Deputado
Humberto Lucena. Na verdade, os argumen·
tos invocados pelos nobres oradores que
passaram pela tribuna, por mais brilhantes
que fôssem, não puderam induzir-me a mo
dificar o que considero textualmente ex
presso na Constituição, qt:ando de<:~ara vo·
tação pública. Nestas condições, resolvo a
questão de ordem anunciando o início da
votação. com a chamada, inicialmente, dos
Srs. senadores. a começar do I'\ortE~ para o
Sul.

o Deputado Humberto Lucena recorreu
da decisão da Presidência à questão que
suscitara:

O SR. lIü~BERTO LCCENA (Questão
d. ordltm. Sem revisão do orador.) - Sr.
l'residente, data venía da decisão de V.
Ex~, por quem tenho o maior aprêço - e
v- Ex~ () sabe, ouvi, inclusive. em seu dis
curso de posse na Presidência do Senado, as
referências mais oportunas ao seu empe
nho no sentido do fOl'taleC'imento do pres
tigio do Poder Legislativo na atual conjun
tura nacional - quero anuncjar a V. Exl!
que estou recorrendo para o l']enlÍrio da de
cisão de V. Ex'1-, na omissão do Regimento

Comum, com aplicação supletiva do art. 411
dI) Regimento do Senado, que diz:

"A questão de ordem será decidida
pelo Presidente, com recurso para o
Plenário, de oficio, ou mcdi.tnte reque
rimento que. quando se tratar de maté
ria em regime de urgência, nos têrmos
das alíneas S.I e S.b do art. 326, deverá
ser subscrito por 17 Senadores, ou lí
deres representando igual número."

Combine-se com o art. 414, qU(' estabe-
Jece:

"É lícito à Mesa, ou a qualquer Sena
dor, pedir a audiência da Comissão de
Constituição e Justiça sóbre questões
dE' ordem a ser submetida il decisão do
Plenário,

§ li? - Aprovada a proposta neSSe
sentido. fica sobrestada fi decisão até
I} pronuncjamento da Comissão."

De forma que o meu recurso ê no sentido
de que I} Plenário decida, mas que antes
V. Exª OJça as Comissâes de Constituição
E' Justiça do Senado Federal (~ da Câmara
dos Deputados, levando em conta que se
trata de matéria altamente controvertida,
(1)1110 vê V. Exª

Tenho a impressão de que, conhecendo
V. Ex'.1 como conheço. sabendo-o nordestino
de boa estirpe, patriota dos melhores, im·
buído do propósito de prestigiar o Congres·
so Nacional, V. Ex'l- haverá de tomar essn
providência. Que o PJenârio decida, mas
que o faça ouvindo, antes, o parecer àll.~

Comissões de Constituição c Justiça do Se·
nado Federal e da Câmara dos Deputados.

Para c:ontestar, ocupOU a tribuna o Depu
lado Cantídio Sampaio:

O SR. CANTIDJO SAMPAIO (Sóbre a
questão de ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o Rcgimenlo do Senado,
como disse, serve de subsídio para as ques·
tões omissas. Kão se trata. aqui, de uma
delas. A questão é clara e indisputáveJ. V.
Ex.~ há de ter observado que o próprio emi
nente Líder do MDB, Deputado Humberto
Lucena, foi obrigado a socorrer·se de uma
espécie de "empastelamento" interpretati.
vo, confundindo Sessão públíca com vota
ção pública, para ag;arrar-se a um argumen·
to ftaco e pretender tomar obscura uma
disposição cristalina.

Xão se trata, .repito, Sr. Presidente. d~'

uma daquelas questões que devam merecer
(I subsídio suplementar dos Regimentos do
Senado e da Câmara, sucessivamente_ V.
Ex~ não pode atender esta qUE'stJio de or
dem, em primeiro lugar porque o veto está
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sujeito a prazo de acôrdo com a nova sis
temática, e mais porque não é caso de ques
tão omissa: a Comissão de Constituição e
Justiça não teri&, o que dizer, senão tam·
bém cumprir a Lei Maior. Não deve haver
retardamento em matérias sujeitas a prazo
fatal por causa de questões levantadas te·
meràriamente. Os eminentes juristas do
MDB não hão de, sinceramente, afirmar
que há um resquicio de ponderabilidade na
tese que defendem.

Creio, Sr. Presidente, que não cabem
estas providências suplementares invoca
das pelo nobre Llder do MDB. V. Ex' de
cidiu bem, decidiu para melhor. Poderia
mesmo decidir que fizéssemos uma votação
meramente simbólica. E, mantendo-se nessa
decisão, nos têrmos da bitola constitucional,
pela categoria das decisões públicas desta
Casa, resolveu escolher aquela que se situa
hierârquicamente acima, isto é, a votação
nominal.

Portanto, Sr. Presidente, creio que a
questão de ordem é absolutamente impro
C(ldcnte.

O SR. HUMBERTO LUCENA (Sem revi·
aio do orldor.) - Sr. Presidente, o nobre
Llder Cantidio Sampaio incorreu em evi
dente equívoco. Não levantei nova questão
de ordem. Coloquei perante a Mesa um
recurso da decisão de V. Exl!- para o PIe·
nário, solicitando, de acôrdo com o Regi·
mento do Senado, supletivamente ao Regi
mento Comum, que é omisso no caso das
questões de ordem, que V. Exl!-, antes, ou
visse as Comissões de Justiça do Senado e
da Câmara, por se tratar de matéria de alta
indagação constitucional. Não há nova ques
tão de ordem.

O Sr. Presidente decidiu aceitar a solici
tação do Líder da Minoria, submetendo a
questão às Comissões de Justiça do Senado
e da Câmara:

O SR. PRESIDENTE (João Cleores) 
Queira V. Ex' ter a gentileza de enviar à
Presidência o seu requerimento. Considero
pessoalmente que a interpretação por mim
dada é a lógica e a que deveria prevalecer.
Por uma questão de tolerância, entretanto,
tratando-se simplesmente da primeira Ses
são em que se discute o processo de vota
ção do veto, e, além disso, estando já mar
cada para amanhã, pela manhã, a Sessão
para apreciação de outro veto, resolvo acei
tar o requerimento do nobre Líder da Mi
noria (Muito beml Palmas.), encarecendo
às doutas Comissões de Justiça da Câmara
e do Senado o obséquio de enviar os seus
pareceres, de maneira a serem apreciados
na Sessão já convocada para amanhã, às 10

horas, que incluirá a matéria cuja votação
fica em suspenso e o "eto já anunciado
para a Seslilão de amanhã.

Nestas condições, declaro en".'!errada a
Sessão.
b) Parecerei

As Comissões de Constituição e Justiça
do Senado Federal e da Câmara dos Depu
tados emitiram os seguintes Pareceres (!'):

PARECER
Nq 4. DE 1970 (eM)

• Comi"io d. Conltltulçio • "u..
tlçe do Senldo Fed.ral, sabre o Recurso
Ipr...ntlldo pelo Sr. C.putldo Hum
berto Lucenl na .."lo do Con'.....
Nacional ele 18 d. abril ck \970.

A Constituição, através da Emenda 09 1,
declara que o veto do Presidente da Repú
blica aos projetos de lei aprovados pelo
Congresso Nacional será apreciado em vo
tação pública (art. 59, § 39),

Houve, assim, alteração explicita do sJB..
tema anteriormente vigorante. que deter
minava, em casos tais, votação por lserutl·
nio slcrlto.

Ora, não será possivel entender-se que
seja slcr.ta uma votação que a Constituição
determina seja pública.

A clareza do texto, intencionalmente mo
dificativo do sistema anterior, não permite
interpretação diversa da que está nas pala
vras da lei.

Por isso. merece confirmação a declsão
do Sr. Presidente do Congresso.

SaIa. das Comissões, em 28 de abril de
1970. - Carlos Lind.nbel'l. Presidente _
Guido Mondin. Relator - Aurélio VI.nna,
abstenção - FI",vio Brito - AnNnlo l1li1
bino. vencido, nos têrmos do voto em sepa
rado - Joslplllt Marinho, vencido, nos têr
mos do voto em separado - Milton C.m·
pos - Clodomir Mm.t.

VOTO EM SEPARADO

A tradição do direito' constitucional bra
sl1eiro é de submeter a voto secreto o veto
apôsto pelo Presidente da República. aos
projetos de lei.

A Emenda Constitucional n.9 1, alteran
do a Carta de 1967, emprega a expressão
"em votação pública" (art. 59, § 39).

(:14) O.C.N. de :w.4-70. pág. 134
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Esta expressão não é comum nos textos
constitucionais e o conjunto dos dispositi
vos da Emenda não encerra um sistema que
torne clara e incontraditável a fórmula es
tranhamente usada. E ainda que fôsse
clara, exigiria segura interpretação, por seu
alcance modificativo de orientação tradicio
nal.

Ocorre, também, que não há norma re
gimental adaptada ao regime originário da
Emenda n<:l 1 e, conseqüentemente, dela in
terpretativa.

Assim, e enquanto não houver reforma
regimental soberanamente aprovada pelo
Congresso Nacional, parece-nos certo e pru
dente manter o critério tradicional. Um
preceito isolado e contrário a procedimento
histórico não basta para que se considere,
de plano, varrida a prática longamente ado
tada e preservadora da livre ação parla
mentar.

Se nessa conformidade não se entender,
cabe sobrestar no julgamento dos vetos, até
que se opere a reforma regimental, em
prazo hábil que atenda às exigências de
tempo da Carta emendada.

Sala das Comissões, em 28 de abril de
1970. - Senador Josaphat Marinho.

VOTO EM SEPARADO

Entendo que a expressão votação publica,
contida na emenda constitucional, exclui o
critério do escrutínio secreto, mas não re
presenta a indeclinabilidade da votação no
mínal.

Dêste modo, a matéria torna indispensá·
vel prévio esclarecimento em norma regi
mental especifica, razão pela qual tôda a
matéria de apreciação de veto deve ser so·
brestada até que o Regimento Comum ex·
pressamente disponha a respeito.

Sala das Comissões, em 28 de abril de
1970. - Senador Antônio Balbino.

PARECER

N~ S. DE 1910

Da Comissão de Constituição e Justiça

A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião plenária realizada em 29 de abril
de 1970, examinando o recurso encaminha
do pelo Ofício n<:l 19, do Congresso Nacio·
nal, de 28 de abril de 1970, opinou, contra
os votos dos 51'S. Nelson Carneiro, Petrô
Jlio de Figueiredo, Ney Ferreira, Caruso da
Rocha e Figueiredo Correia, que a votação
não será secreta porém pública e simbólica,
e, se requerida, nominal. Os Srs. Nelson
Carneiro, Petrênio Figueiredo, Ney Ferrei-

ra, Caruso da Rocha e Figueiredo Correia
apresentaram declaração de voto.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados José Bonifácio, Presidente; José Lin
doso, Relator; Nelson Carneiro, Petrônio
Figueiredo, Tabosa de Almeida, Caruso da
Rocha, Ney Ferreira, João Roma, Lenoir
Vargas, Rubem Nogueira, Clodoaldo Costa,
Dnar Mendes. Raimundo Parente, Halo Fi
tipaldi, Grimaldi Ribeiro, Dayl de Almeida.
Adhemar Ghisi, Américo de Sousa, Amaral
de Souza, Lisboa Machado, Figueiredo Cor
reia e Broca Filho.

Sala da Comissão, em 29 de abril de 1970.
- José Bonifácio, Presidente - José Lin·
doso, Relator.

PARECER

Assunto: Interpretação do § 3(1 do
art. 59 da Emenda Constitucional n9 1,
que estabelece sistema de votação de
vetos apostos pelo Presidente da Repú
blica a projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional.

1. Pelo Ofício CN-19, de 28 de abril de
1970, o ExmQ Sr. Presidente do Senado Fe
deral encaminhou à Comissão de Constitui
ção e Justiça da Câmara dos Deputados, a
fim de receber parecer, o recurso interpos
to pelo Senhor Deputado Humberto Lucena,
da decisão do Presidente do Senado Federal
ao decidir questão de ordem levantada em
plenário, em tôrno do sistema de votação
de vetos apostos pelo Exm9 Sr. Presidente
da República a projetos de lei aprovados
pelo Congresso Nacional.

O Exm<:l Sr. Presidente do Senado Fe
deral, com base no art. 59, § 3°, da Emenda
Constitucional nO 1, decidindo questão de
ordem levantada em plenário, determinou
que se procedesse a votação nominal para
apurar a decisão do Congresso referente
mente ao veto ao Projeto de Lei nQ 158/68,
no senado, e n<:l 1. 282-B/63, na Câmara dos
Deputados.

Inconformado e na forma regimental foi
interposto recurso daquela decisão para esta
Comissão.

2. O Direito Constitucional Brasileiro,
através das diversas Constituições Republi·
canas, estabeleceu sôbre a matéria o se
guinte:

I - Constituição de 1891, art. 37. § 39:

"Devolvido o projeto à Câmara inicia
dora, aí se sujeitará a uma discussão e
il votação nominal, considerando·se
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aprovado, se obtiver dois terços dos su
frágios presentes. Neste caso, o pro
jeto será remetido à outra Câmara que,
se o aprovar, pelos mesmos trâmites e
pela mesma maioria, o enviará, como
lei, ao Poder Executivo, para a fonna
lidade da promulgação." (GrÜamos.)

II - A Constituição de 1934, art. 45,
§ 29:

"Devolvido o projeto à Câmara dos
Deputados, . será submetido, dentro de
trinta dias do seu recebimento, ou da
reabertura dos trabalhos, com parecer
ou sem êle, a discussão única, conside
rando-se aprovado se obtiver o voto da
maioria absoluta dos seus membros.
Neste caso, o projeto será remetido
ao Senado Federa,l, se êste houver nêle
colaborado, e, sendo aprovado pelos
mesmos trâmites e por igual maioria,
será enviado, como lei, ao Presidente
da República. para a formalidade da
promulgação."

E o art. 38 dispõe:

"O voto será secreto nas eleições e nas
deliberações sôbre vetos e contas do
Presidente da RePública."

til - A Constituição de 1946, art. 70,
§ 39:

"Comunicado o veto ao Presidente do
Sena,do Federal, êste convocará as duas
Câmaras, para, em Sessão Conjunta,
dêle conhecerem considerando-se apro
vado o projeto que obtiver o voto de
dois terços dos Deputados e Senadores
presentes. Nesse caso, será o projeto
enviado, para promulgação, ao Presi
dente da República."

E complementa-se êsse dispositivo com o
disposto no art. 43 que manda:

"O voto será secreto nas eleições e nos
casos estabelecidos nos arts. 45, § 2t;l,
§ 39, n9 I, 66, n9 VIU, 70, § 39, 211
a 213."

IV - A Constituição de 1967, art. 62,
§ 39, dispõe:

"Comunicado o veto ao Presidente do
Senado Federal, êste convocará as duas
Câmaras para, em Sessão Conjunta, dê
le conhecerem, considerando-se apro
vado o projeto que obtiver o voto de
dois terços dos Deputados e Senadores
presentes, em escrutínio secreto. Nes
te caso, será o projeto enviado, para
promulgação, ao Presidente da Repú
blica."

v - A Emenda Constitucional n9 1, de
17-10-69, art. 59. § 39, retificando o disposto
na Constituição, declara:

"Comunicado o veto ao Presidente do
Senado Federal, êste convocará as duas
Câmaras para, em Sessão conjunta, dêle
conhecerem, considerando-se aprovado
o projeto que, dentro de quarenta e
cinco dias, em votaçio públlu, obtiver
o voto de dois terços dos membros de
cada uma das Casas. Nesse caso, serã
o projeto enviado, para promulgação,
ao Presidente da República."

3. Pelo estudo dos textos das nossas Cons
tituições, veruicamos que a Constituição
de 1891, que vigiu por 40 anos, determinou
que no caso a votação fÔsse nominal (vota·
ção pública), princípio retomado pela
Emenda Constitucional nQ 1.
4. .t óbvio que, dentro da hierarquia das
leis, a Constituição se coloca no ponto mais
alto. E, na análise perfunctória mesma de
seu texto, verifica-se que para situações di
versas há processos de votação diferentes.

Poder-se-á concluir que existem na siste
mática parlamentar votações públic.. e ..
cret... As votações públicas se podem pro
cessar, nominalmente, ou seja, com a cha
mada do parlamentar para- proclalnu o
voto; simbOlicamente, através da proclama
ção do voto pelo lider e, por bancada. quan
do esta é chamada, englobadamente, a ma
nifestar o voto.

No caso concreto, conclui·.. que:·

a) a votlçio é Inquestlonevelmente,
votlçio públicl, lem.l...cret.;

b) .. votlçio públicl, de .cardo com I'
norma. regimentais e pr.xe. perle·
mentire. será preferenclllmente
simbótica. Poder., no entanto .r
nominll, Se requerida na conforml·
dlde do Regimento.

In e1aris cessat interpretetlo.

1.:ste é o nosso parecer.

sala das Sessões, em 29 de abril de 1970.
- José Lindoso, Relator.

Postos em discussão os Pareceres, na Ses
são Conjunta de 29-4-70 (211), usam da pala
vra o Deputado Nelson C.rnelro (MDB 
Guanabara) e o Senador Jouph.t Mllr\nho
(MDB - Bahia):

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Pre
sidente, as primeiras palavras que me cabe
proferir nesta oportunidade, em nome da

(25) D.e.N'. de 30-4-70, llág. 136
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liderança do Movimento Democrático Bra
sileiro na Câmara dos Deputados, são de
nossa homenagem a V. Exl!, pela serenidade
e pelo equilibrio com que presidiu os tra
balhos de ontem.

O Movimento Democrático Brasileiro
acredita que um Poder Legislativo somente
é forte quando à sua frente estão homens
eapazes de colocar seus impulsos demo
cráticos acima das conveniências partidá
rias.

Na Comissão de Constituição e Justiça, a
Bancada da Oposição, em atendendo a cir
cunstância de que aqui estavam reunidos,
à sua espera, Deputados e Senadores, dei
xou de ali discutir o parecer do nobre
Deputado José Lindoso, com a seguinte de
claração:

"Na impossibilidade material de dei
xar por escrito as razões pelas quais o
Movimento Democrático Brasileiro não
pôde dar seu apoio à interpretação
posta no voto do ilustre Deputado José
Lindoso, de que acaba de ter conheci·
mento, pretende fazê-lo da tribuna da
Câmara dos Deputados, não retardando,
assim, o pronunciamento final desta
Comissão."

Infelizmente, Sr. Presidente, os trabalhos
na Comissão de Constituição e Justiça, pela
vivacidade dos debates ali travados entre
os nobres representantes da ARENA, de·
terminaram que a reunião se prolongasse
de tal forma que V. Exll. houve por bem
suspender a sessão matutina.

Srs. Congressistas, acredito que, nos
Parlamentos como nos cemitérios, deveria
inscrever-se aquela frase latina: Hodie
mihi, eras tibi.

Estamos, hoje, votando uma interpreta·
ção do texto constitucional, como a susten
tam os nobres representantes da ARENA.
Quantos já votaram, outrora, dispositivos,
pensando que êstes se aplicariam aos ad
versários! A roda da política virou, e os
dispositivos da lei foram aplicados contra
aquêles que os haviam criado.

Quero recordar, entre outros, um episó'
dio da história política de nossos dias.
Quando o Presidente Eurico Dutra concor·
dou em sacrificar um ano do seu mandato
para que sua eleição coincidisse com a dos
Deputados e Senadores Federais, o objetivo
anunciado teria sido evitar a eleição do
Sr. Getúlio Vargas. Em 1950, o Sr. Getúlio
Vargas foi eleito, exatamente, porque o
Presidente se afastaria do Poder, junta
mente ('om o Congresso, Não esqueçamos a
lição de Rui: nosso destino não é plantar

couves para o prato de hoje, mas plan
tar carvalhos para o abrigo de amanhã.

É sobremodo grato ao Movimento Demo
crático Brasileiro suscitar êste debate sôbre
projeto sem nenhuma coloração partidária,
um simples debate sôbre um texto do Có
digo Civil. E mais ainda, uma questão em
que o próprio Movimento Democrático Bra
sileiro, sem exigir fidelidade dos seus com
panheiros, entrega à consciência de cada
um o voto favorável ou contrário à propo
sição. Não nos move, portanto, ao discutir
as prerrogativas do Congresso, urna tenta
tiva de impor nossa vontade contra a da
maioria.

Também, Sr. Presidente, não pensamos
na figura do Presidente Médici. Acredita·
mos, por mais que outros desacreditem,
que, ao menos teoricamente, as Constitui
ções são feitas para ser perenes. Pouco
importa o que aconteceu àquele cidadão
que tôdas as vêzes que chegava ao Brasil,
de 1964 para cá, encontrava uma nova
Constituição e tinha de jogar fora a ante
rior, porque outra já estava em vigor. Não.
Acreditamos, teoricamente, que tôda Com;
tituição tem por si mesma o sentido da
perenidade.

Nossa crítica não se dirige, portanto, aos
atos do Sr. Presidente Médici, mas a todos
aquêles que, muito bem intencionados, pos
sam estar deliberando em sentido contrário
às decisões da Câmara, também inspirados
pelo mesmo patriotismo.

Mas, Sr. Presidente, fêz o nobre Deputado
José Lindoso um histórico das Constituições
brasileiras. Acompanharei S. Exll., mas irei
um pouco antes, irei àquela primeira
Constituição outorgada pela autoridade do
Imperador Pedro I, senhor soberano dêste
País.

Em 1824, dizia a Constituição:

"Art. 64 - Recusando o Imperador
prestar o seu consentimento. respon
derá" - ia uma delegação da Câmara
levar o texto aprovado ao exame do
Imperador - "nos têrmos seguintes:
"O Imperador quer meditar sôbre o
projeto de lei, para a seu tempo se
resolver."
Ao que a Câmara respondera que "Lou
va a Sua Majestade Imperial o interês
se que tem pela Nação."
"Art. 65 - Esta denegação tem efeito
suspensivo somente; pelo que, tôdas às
vêzes que as duas legislaturas, que se
seguirem àquela que tiver aprovado o
projeto, tornarem sucessivamente a
apresentá-la nos têrmos, entender-se-á
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que o Imperador tem dado a sua san
ção.

Art. 66 - O Imperador dará ou ne
gará a sanção eJn cada decreto dentro
de um mês depois que lhe fôr apresen
tado.

Art. 61 - Se o não fizer dentro do
mencionado prazo, terá o mesmo

efeito como se expressamente negasse
a sanção, para serem contadas as legis
laturas em que poderá ainda recusar
o seu consentimento, ou reputar-se o
decreto obrigatório por haver já nega
do a sanção nas duas antecedentes
legislaturas. "

Em 1824, o Imperador, todo-poderoso,
não era maior do que a Assembléia Na
cional. :tle não impunha sua vontade. Se o
Congresso reafirmava, nas duas legislaturas
seguintes, o mesmo projeto que êle não
aprovara, não prevalecia a vontade do im
perador, mas, sim, a da Assembléia.

Veio depois a Constituição de 1891, a que
antes fêz referência o nobre e sempre emi
nente Ministro Gustavo Capanema. Sr. Pre
sidente, o tempo passa, e os homens acabam
reclamando justiça. Muitos de nós, que luta
mos outrora contra a chamada "República
Velha" e que, ontem, Austregésilo de
Athayde dizia já se poderia chamar de "a
boa República", muitos de nós da Aliança
Liberal e da Revolução de 30, vamos buscar
justamente nas práticas outrora, acusadas
de contrárias ao interêsse nacional, a justi
ficação para o projeto de hoje. Então, seria
o caso de perguntar, quarenta anos depois:
por quê a Nação fêz a Revolução de 19301

Parece, Sr. Presidente, que estamos vol
tando realmente a 19S0, ou a antes de 1930,
através da escolha dos dirigentes estaduais.
Seria o caso de indagar se o Sr. Washington
Luiz, porque tinha um candidato preferen
cial, merecia a deposição e o exílio.

Examinemos, Srs. Congressistas, o panora
ma político constitucional da "República
Velha", que a Revolução derrubou em 1930.
O voto popular era a descoberto. Havia
juntas apuradoras que manipulavam resul
tados que as urnas não haviam consagrado.
Havia as câmaras quase unânimes, onde os
elementos da Oposição eram tão raros que
não podiam sequer congregar-se numa orga
nização partidária. O Congresso era, em
verdade, o forum politico onde se debatiam
as grandes questões políticas, porque as de
liberações eram tôdas de uma maioria com
pacta que não voltaria no próximo pleito.
se não lograsse a simpatia e o aplauso dos
governadores de então. Será isso O que que
remos ressuscitar, Sr. Presidente? Será êsse

o bom exemplo, o exemplo de 1891. o exem·
pIo da "República Velha", cORtra a qual
tantos apodos foram lançados? Seria o caso
de indagar aos homens do G<lvêmo: por quê
muitos dêles ficam contra o estado de coisas
de 1930? Foi para ressuscitá-lo em 1970?
Não; foi para evitar que êle voltasse algum
dia. Quantos de nós que aqui estamos com·
batemos aquêle regime? E por quê hoje o
restaurarmos? Por quê hoje lembrannos os
maus exemplos, quando, ao contrário, de
veríamos desfraldar as mesmas idéias que
justificaram o apoio popular àquela Revo
lução?

Muito também se criticou a "República
Velha" e, principalmente, a Constituição
de 1891, porque era uma cópia ou quase
cópia da Constituição americana. Hoje se
recorda o exemplo dos Estados Unidos para
justUicar a deliberação que a Maioria su
gere. Mas, Srs. Congressitas, é preciso
conhecer a organização politica dos Estados
Unjdos para verüicar que é diferente da
do Brasil de hoje como o é a água do vinho.
Nos Estados Unidos o Presidente da Repú
blica não é tão poderoso. Não tem sequer
o direito de enviar uma mensagem ao Con
gresso para propor uma lei. Não há na vida
parlamentar americana proposição da ini
ciativa do Presidente da República. tle
convoca o seu Lider e, através dêle, apre
senta o projeto. 1: um pais onde as comis
sões de inquérito têm um poder de fiscali
zação imenso, onde se realizam os h.uln"
de que o povo participa, divulgados por
todos os órgãos de informação - pelo rá·
dio, pela televisão e pela imprensa. Nos
Estados Unidos, a influência do Presidente
da República é pequena; maior que ela é a
influência dos partidos. LA existem parti
dos estruturados há muito tempo. não cria
dos de cima para baixo. não criados pelo
ódio de quem não pôde ser candidato de
um dêles. Não. São partidos estruturados
na consciência politica da nação, Quem
delibera não é o Presidente da República;
é o partido. dentro do Parlamento. E, mui·
tas vêzes, quando o Presidente é da minoria,
o partido da maioria o derrota. Ainda al(o
ra, pela segunda vez, o Presidente dos Es
tados Unidos não conseguiu aprovar indi
cação à Suprema Côrte americana.

Srs. Deputados. são êstes os exemplos que
deveríamos colhêr e não os exemplos de
submissão, que não se encontram na vida
constitucional dos Estados Unidos. Nos Es
tados Unidos oS congressistas podem votar
a descoberto os vetos do Presidente. porque
êles têm a garantia de um partido forte
por si mesmo e não de um partido fraco,
esfacelado, destruido.
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Mas, Sr. Presidente, quero continuar a
enumeração. A Constituição de 1934, no seu
art. 45, §§ 19 e 2<'>, combinado com o art. 38,
declara que o voto é secreto.

Mas há uma Constítuição, Senhores, que
deve ser trazida à colação, porque talvez
esta tenha sido a inspiração dos que lutam
pela aprovação dêste ponto de vista. :f; a
Constituição de 37. Aquela tão injuria·
da Constituição é o abrigo, é o pálio sob
o qual se podem recolher os arautos da
ARENA. t:: a única em que se diz que a vo
tação é nominal, no art. 66. E o Deputado
José Lindoso esqueceu-se dessa Constitui
ção, a única que o amparava no brilhante
relatório que fêz. A Constituição de 37,
aquela injuriada "polaquinha", é a única
que adota o entendimento agora sujeito a
exame desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Senador João Cleo·
fas) - A Mesa solicita que V. Ex~ abrevie
as suas brilhantes considerações, porque seu
tempo está pràticamente esgotado.

O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço
a V. Ex~ e, como sempre, cumprirei sua
determinação.

Mas, dizia a Constituição de 37:

"§ 39 - Devolvido o projeto à Câmara
iniciadora, aí sujeitar-se·á a uma
discussão e votação nominal, conside
rando-se aprovado se obtiver dois
terços dos sufrágios presentes. Neste
caso, o projeto será remetido à outra
Câmara, que, se o aprovar pelos mesmos
trâmites e maioria, o fará publicar
como lei no jornal oficial."

Aí está, Sr. Presidente, a única Consti
tuição que exige o voto nominal. E essa foi
a única sob cujo pálio não se abrigou o
parecer do eminente Relator da Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara dos
Deputados. Era a única que lhe servia. Era
a Constituição de 46. A Constituição de 91
fala na votação nominal, mas não a exige.
As razões eram diferentes.

O Sr. Cantidio Sampaio - Tenho a imo
pressão de que V. Exl.l incide em engano.
O parecer da Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara, de autoria do nobre
Deputado José Lindoso, menciona o art. 37,
~ 39, da Constituição de 91, nos seguintes
têrmos ...

O SR. NELSON CARNEIRO - Eu já
disse isso aqui.

O Sr. Cantídio Sampaio - "Devolvido o
projeto de lei à Câmara iniciadora, ai se
sujeitará a uma discussão e à votação no·
minaI". Gostaria de lembrar a V. Ex~ que

a Constituição de 37 consagra, por ser jus
tamente a Constituição de Getúlio Vargas,
os princípios revolucionários a que V. Exl.l
faz menção. É a Constituição pós-30, é a
Constituicão de quem fêz a Revolução. Não
esqueça V. Ex'! que essa Constituição po
deria dispor de qualquer maneira, porque
não havia Congresso.

O SR. NELSON CARNEIRO - Esquece
V. Ex'! de que apoiei a Revolução de 30
mas, como V. Ex'!, participei também da
de 32 exatamente para que sôbre o império
do arbítrio pairasse o império da lei. Por
isso estivemos juntos em 1932: para que a
Constituição fôsse maior que o arbítrio dos
homens.

O Sr. Cantídio Sampaio - Excelência, é
exatamente o arbítrio da lei que reivindica·
mos nesta Sessão, porque se reivindica pura
e simplesmente o cumprimento da Consti
tuição, da Lei Magna do Brasil, que dispõe
da forma analisada pela Comissão de Jus
tiça sôbre se os vetos devem ser apreciados
em votação pública.

O SR. NELSON CARNEIRO - Ouvi sus
surrado, ontem, aqui, que melhor fôra fazer
uma emenda à Constituição. Mas não somos
ingênuos. Nesta Câmara a Minoria foi re
duzida a um número inferior a 1/4 dos
Deputados; a Maioria não assinará projeto
de emenda constitucional, porque está prêsa
à fidelidade partidária, e amanhã a quebra
dessa fidelidade partidária poderá punir
irremediàvelmente. definitivamente os ilus
tres membros da bancada situacionista.

O Sr. Cantídio Sampaio - Mas não é só
a Maioria que está sujeita a isso; a Minoria
tambem está.

O SR. NELSON CARNEIRO - Ainda que
tooa a Minoria assinasse um projeto de
emenda constitucional, não teria número
para completar o quorum exigido.

O Sr. Cantídio Sampaio - A düiculdade
de contarmos com o apoio da Minoria em
questões polêmicas deve-se ao fato de V.
Ex."s estarem igualmente sujeitos a disci·
pIína partidária.

O SR. NELSON CARNEIRO - Veja
V. Ex~ que a nossa disciplina é tão ampla
que abrimos o debate nesta questão. Não
ternos ponto de vista firmado no scu sentido
de que se aceite ou não o veto do Sr. Presi
dente da República. Eu, pessoalmente, votei
na Comissão contra o projeto. Ontem, afir
mei que votaria a favor do veto. Os nobres
colegas da Minoria vota.rão da. mesma for
ma.

Mas, Sr. Presidente, atendendo aviso de
V. Ex" vou atropelar êsses comentários p3ra
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dizer que a prova da impossibilidade de
apresentação de emenda constitucional é
que tôda a representação do Norte e do
Nordeste está angustiada diante do texto
nôvo, que manda sejam suas bancadas cons
tituídas, não em função da população, mas
em funcão do eleitorado. Todos os seus
integrantes estão sofrendo na própria car
ne.

Onde estão êsses Deputados que não se
reúnem para apresentar a emenda cons
titucional? Que os impede? O fantasma da
fidelidade partidária.

Por mais surpreendente que seja, em
1970 há um homem feliz neste Pais: o an
tigo Deputado comunista caires de Brito,
porque foi S. Ex. o pioneiro desta idéia.

Leio em "A Constituição Brasileira de
1946", 29 Volume, página 119, o seguinte
trecho:

"Caires de Brito baseou sua emenda
no eleitorado. Pretende que a represen
taçâo seja calcada no número de elei·
tores. Seria uma inovação, coisa inédita
em casos dessa natureza. Os grandes
Estados devem ter eleitorado maior do
que os menores. Isso é natural. Entre
tanto, nunca se baseou, a não ser no
coeficiente da população, a fixação do
número dos representantes do Parla
mento. E por essa razão muito simples:
o maior número é de govêrno. O caipi
ra costuma dizer, em linguagem muito
pitoresca, que quem está na garupa
não governa a rédea. A maioria nada
pode decidir sôbre menor número.
Quem mais pode contribuir com o seu
trabalho, com o seu esfôrço, com o seu
sangue, com seu impôsto e com a pres
tação do serviço militar e a doação do
sangue no caso de conflito internacio
nal, é a maioria"

Ai está, Srs. Congressistas. Quem poderia
prever que aquela voz, arrancada desta
Casa pelas cassações de 1947, iria segredar
êsse conselho aoS asseSsôres dos três emi
nentes militares que outorgaram a Carta
de 1969? São os destinos da politica, a que
todos estamos sujeitos. Hodie mlhl, cr••
tibil

O SR. PRESIDENTE (Senlldor Joio eleo
'li') - O tempo de V. Ex' está esgotado.

O SR. NELSON CARNEIRO - Apenas,
Sr. Presidente, para não deixar de falar na
Constituição atual, porque as de 1967 e 1964
mantêm o voto secreto, lerei seu texto, que
é o seguinte:

"Comunicado o veto ao Presidente do
Senado Federal, êste convocará as duas

Câmaras para, em Sessão conjunta, déle
conhecerem, considerando-se aprovado
o projeto que obtiver o voto de dois
terços dos Deputados e Senadores pre
sentes, em escrutlnio secreto. Neste
caso, serã o projeto enviado, para pro
mulgação, ao Presidente da República."

Portan~, ~.Prem~n~, o~áo~e
reuniu os votos dos Deputados e Senadores.
Por quê? Porque Deputados e Senado
res, juntos, são o Congresso Nacional. A
circunstância de três Senadores represen
tarem cada um dos Estados é sempre, em
tôdas as lições das constituintes, um dos
meios de contrabalançar a influência dos
Deputados mais numerosos de uns Estados,
contra os menos numerosos de outros Es
tados. Se confundissemos na mesma urna,
como antigamente, os votos dos senadores
~ 1)eputado'l., estarlam~ ~lh~udo a mam
festação do Congresso Nacional, da repre
sentação politica nacional eleita pela mes
ma forma, pelo mesmo critério, através do
mesmo processo eleitoral. Pouco importa
que haja uns eleitos por quatro e outros
por oito anos. Mas, como se solveria o atual
problema? A Constituição diz que a Sessão
é conjunta. mas que as votações são sepa·
radas. Então, duas urnas resolveriam: os
Senadores votariam numa urna e 08 Depu
tados votariam na outra. Se o projeto tives
se sido aprovado ou rejeitado nu duas
Casas ou em uma delas, o Congresso Nacio
nal teria proferido sua decisão.

Não creio que até ai tenha sido benéfica
a intervenção dos conselheiros dos ilustres
Ministros Militares. Ao contrário, a fórmula
anterior era melhor inspirada porque s0
mava a representação nacional.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que é
êste um Congresso que cada dia mais se
despoja dos seus podêres. V. Ex' tinha
razão - e quero proclamar de público 
quanto à inoportunidade da reforma do Con·
gresso Nacional. Eu que tive a hOnra de,
acompanhando o Ministro Milton Campos,
seguir e estudar vários aspectos dêsse pro
blema em alguns países do mundo, entendo
que a reforma do Congresso não é aquela
de extinguir o Pequeno Expediente ou sus
pender a realização de Sessões plenárias. A
principal reforma que o Congresso exige é
a da retomada de sua consciência de poder
politico; essa é que é a reforma inadi6vel.
Sempre que nos fôr passivel interpretar os
textos constitucionais em favor do Congres
so Nacional, êste é o nosso dever, como, na
esfera civil. sempre se interpretam em
favor do casamento as dúvidas sôbre as
nulidades. No caso, Sr. Presidente, temos
dois exemplos frisantes: um, do art. 35,
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combinado com o art. 33, § 29, da Consti·
tuição. Que diz o art. 35? tole é claro:

"Perderá o mandato o Deputado que
deixar de comparecer em cada Sessão
legislativa anual, fi têrça Parte das Ses·
sões ordinárias da Cãmara a que per·
tencer, salvo doença comprovada, li·
cença ou missão 3utoriZJda pela res·
Pectiva Casa."

toste artigo i! reforçado pelo art. 33, § 2C1:
"O pagamento da ajuda de custo será
feito em duas parcelas, somente po·
dendo o Congressista receber a segunda
Se houver comparecido a dois terço:>
da S{~ssão legislativa ordinária ou de
Sessão legislativa extraordinária."

Que quer isso dizer? Se o Deputado com·
parecer à metade das Sessõcs, êle não terá
dÜ'cjto à ajuda de custo, mas n30 perde o
mandato, porque, Se perdesse o mandnto por
ausência de dois terços, não teria ajuda de
custo a perder.

O SR. PRESIDE!'I1E (Senador Joio Cleo
lu) - Solicito a V. Ex~ a conclusão de sua
oração.

O SR. NELSON CARNEIRO - Que tem
feito o Congresso até hoje? Embora não
haja nenhuma deliberação tudo se tem
feito, tôda interpretação se tem dado con·
tra o C<mgresso. E agora, ainda agora, tu>
exame de um texto em que o Congresso
pode reivindicar o direito de votar a com
plernent,.'lção da lei atT3v~s do voto secreto,
como é tradição desde 1934. no Direito bra.
silelro, como uma conquista do Poder Le·
gislativo, porque foi assim que foi posta a
questilo naquela constituinte, abrimos mão
desta prerrogativa e cada ve7. mais nos dei.
xamos intimidar, não pelo Poder Executivo.
mas pelo temor ao Poder Executivo.

Nenhum de nÓs faz ao Sr. Presidente da
República a injúria de acreditar que S. Ex'~
faça disto questão fechada; nenhum de nó~

acredita que o Sr. Presidente da República
e~te~a preocupado em ver se os projetos dis.
Clpllnando os bens dos (·õnjuges. antes ou.
depoi!; do' desquite, devam ser aprovados
pelo Congn~sso em voto secreto ou a voto
descoberto. Todos acreditamos que o Sr. Ge
neral Emilio G. MMici não se preocupa
com essas ninharias. O que o Preocupa - S.
ExR o tem dito várias vê7.es - é o prestí.
gio do poder. niio do poder que êlc exerce,
mas 1Jo Estado. através da Soma de seus
podêres: do Poder Legislativo, do Poder Ju
diciário, do Poder Executivo.

Sr. Presidente, tive de atabaIhoar algu
mas destas consideraçõcs. mas creio ter
deixado claro que, se o Congrusso Nacional

fê7. alguma coisa de 1930 para cá, em seu
b€neficio ou em resguardo de sua indepen
dência c da harmonia dos podêres. foi a
complemenl<lçào da votação legislativa em
escruúnio secreto. No caso dos funcionários
públicos, ati! parece um escárnio: a Câma·
ra vota em escrutinio secreto, o Senado
vola em escrutíniO secreto, o Presidente
~·cia. e () Congresso Nacional reunido 
Câmara c Senado - votam a descoberto.
Ora, isso é um absurdo tão grande, clama
tanto aos céus, que só inscrevendo em nos
so recinto a frase dos cemitérios: hodie
mihi. eras tibi. (Muito bem! Palma$. O ora·
dor é cumprimentado.)

O SR.•JOSAPIIAT MARINHO (Sem revi·
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Con
gressistas, em reunião noturna, ontem, na
Comissão de ConstitUição e Justiça do Se
nado, emilimos o Sl!/flJinte voto:

"A tradição do Direito Constitucional
brasileiro é de Submeter a voto secreto
o veto apôsto pelo Presidente da Repú'
blica aos projetos de lei. A emenda
constitucional, aUerando a Carta de
1967, emprega a I'!xpressão "em votação
pública". Esta expressão não é comum
nos textos constitucionnis e o conjunto
dos dispositivos da emenda não encero
ra um sistema que torne clara e in·
contradilh'a a f6rmula estranhamente
usada. E ainda que fôsse clara, enseja·
ria segura interpretação por seu alcan·
ce modificativo de orientação tradicio
nal. Ocorre também que não há nonna
regimental adaptada ao regime originá
rio da f:menda nO 1 e. conseqüente·
mente, dela interpretativa.

Assim - e enquanto não houver refor
ma regimental soberanamente apro
vada pelo Congresso Nacional-,
parece'nos certo e prudente manter o
critério tradicional. Um pre<:ei(o iso
lado e contrário a procedimento hist6·
rico não basta Para que se considere,
de plano, varrida a prática longamente
adotada, preservadora da livre ação
parlamentar. Se nessa conformidade
não se entender, cabe sobrestar o jul
gamento dos vetos. até que $e opere a
reforma regimental. em prazo hábil
que atenda às exigências de tempo da
Carta emendada."

A êsse !'oto. algun.~ sub.s}tJiIJ.Ç Pt>àem se)'
acrescidos no presente debate. 'E; evidente
que a Constituição apenas num dispositivo
se referl! à votação pública. O Regimento
do Senado prescreve que há sessõcs prepa·
ratórias, ordinárias, extraordinárias e espe
ciais. Conforme a natureza do· assunto, tais
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sessões podem ser públicas ou secretas. E
estabelece que a votação é ostensiva ou se·
ereta. O Regimento da Câmara dos Depu·
tados, por sua vez. estipula que a votação
pode ser simbólica, nominal ou por escruti·
nio secreto.

Em nenhuma norma, quer do Regimento
da Câmara, quer do Regimento do Senado,
há sequer menção à volação pública. Públi
ca pode ser sessiio da Câmara ou do Senado.
E por quê assim o fêz o legislador? Porque,
em realidade, não hA que se estabelecer esta
declaração ou esta especifícação de que
determinada votação deva ser pública. Isto
porque nào há, rigorosamcllte, votação de
um Parlamento que nào tenha carMer pú'
blico. O próprio Parlamento é uma comuni
dade. Ninguém nela vota isoladamente;
vota perante os seus Pares. Pode·se emitir
um voto por proeesso secreto, mas éste
voto é público. quer por ser emitido diante
de uma comunidade que integra a corpo
ração legislati\'a, quer porque, em seguida
à manifestação, se torna do conhecimento
de todos

Quando, portanto, a Constituição se refere
numa norma isolad:l à votação pública, o
que se de\'e entender é que a votação se
operará em plenário aberto. isto ê, para o
conhecimento de quem quer que se encon
tre na Casa legislativa em que o voto vai
ser emitido. Esta votação púhlica significa
o ato de votar. mas não traduz o próprio
processo de votar. Nesta votação publica o
processo de votar pode ser qualquer dos
regimentalmente previstos. N"em há estra·
nhe7..a na (ixação dessa diferenciação.
Veja·se que na administração publica.
Quando o Poder Executivo pretende reati·
7..3r determinados atos, abre concorrência
pública, porque para ela são chamados
quantos tenham interêsse em vincular-se à
obrigação proposta pelo Govêrno. Mas as
oropostas são feitas em documentos sigi
losos. Tornam·se do conhecimento público
depois de abertas para o julgamento ne
cessário, justo como se opera na votação
parlamentar, em que, qualquer que seja a
forma adotada, em seguida todos têm co·
nheeimento dos votos emitidos Esla {> qlle
deveria ser a boa, a iusta interpretação do
Con~resso Naciona!. Tanto mais justa e ne·
cessária seria a interpretação quanto a
expressão usada no texto da emenda não
tem precedente em outro instrumento coos
litudonal do País, nem em qualquer dos
Re~imenlos voLc'ldos pelo Con~resso Nacio·
nal.

Não é razoável, portanto. que se queira
dar a esta expressão sentido apenas gra·
matical. para extrair-se daí conseqüência de

ordem jurídica e politica, contra a sobera
nia do Congresso Nacional. A liçào dos dou·
tos ensina., não de hoje, que O Direito, mais
do que qualquer outra ciência, é uma lin·
guagem bem feita. a linguagem do Direito,
especialmente no domlnio parlamentar, não
usa a expressão "votação publica". Resulta
ela, apenas, de uma emenda constitucional,
notàriamentc (eita a mãos diversas e con·
flitantes. Tôda a Nação sabe que o Sr Pedro
Aleixo, que nela colaborou vivamente no
primeiro instanle. (êz, depois dela editada,
a ressalva de quc o texto vindo a publico
niio corresp~ndia ao que havia elaborado.
Quem elaborou êste texto? Quem responde.
historicamente, pelo conteúdo e pela lin·
guagem desta emenda constitucional? Da
autoria certa não se sabe. Injusto seria
atribui·la aos três ilustres chefes militares
que a impuseram à Nat:30. !lias se o fize·
ram, tanto pior. porque então um documen
to que exige rigor técnico, linguagem pre·
cisa, estilo singular, teria sido preparado
par personalidades que, por mais eminentes
e preparadas, não dispunham de compe
tência especialil..3da para dar ao texto a
expressão c o alcance próprios de uma
ConstItuição. Por sua import1mcia jurídica
e politica. o instrumento constitucional re·
quer linguagem clara. concisa e insuscetivcl
de fácil controvêrsia> Aqui, porém. a ex·
pressão usada é polémka. quer do ponto de
vista gramatical, quer do ponto de vista
jurídico. Vale não esquecer que, do ponto
de vista da Ciência do Direito. público não
s(~ opôr. ao secreto, mas ao privado. O con·
traste sc faz entre público c o Que é de
natureza privada. Entretanto, estamos a
admitir. num primeiro instante de aprecia·
ção da maléria, que uma disposição nova
e isolada no texto da Constituição vale para
varrer tóda a tradic:ão do Direito Parla
mentar brasileiro e do próprio sistema das
Constituições mais novas dêste Pais.

O Sr. ClIntldio S.mplIio - Permite V.
Ex tl um aparte?

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Com
todo o prazer.

O Sr. Cantldio S.mplIio - Nóbre Sena·
dor, ouvimos sempre com muito respeito
e muita admiração a V. Ex'\ uma das
culturas mais (ulgurantes do Congresso ...

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Bondade
de v. Ex3

O Sr. C.ntidio Sampaio - ... uma in·
teligência agiHssima. capaz de demonstrar,
convincentemente, que o ferro é madeira
ou a madeira é ferro. Entretanto. nobre Se·
nador, no caso especifico, percebemos que
v. Exa• a despeito de todo o seu brilhan·
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tismo, encontra dificuldades para concluir
a tese que pôs. Diz V. Ex~, por exemplo,
que em Direito, o oposto a público é pri
vado. V. Ex~ sabe muito bem que em Di
reito existem as expressões "julgamento
público" - e não "privado" - e "julga
mento secreto", donde vê V. Ex~ que em
Direito mesmo há outros opostos para a
expressão "pública". E no caso em aprêço,
quando se fala em votação pública, como
em sessão pública, de acôrdo com a própria
índole do nosso Regimento, V. Ex~ sabe que
o oposto é exatamente o secreto. Então,
Excelência, eu creio que a Constituição é
clara; ela não deixa dúvida, por maior que
seja o artifício ou o jôgo de palavras, por
maior que seja a cultura jurídica de V. Ex'''.
que todos admiramos. A Constituição não
deixa dúvidas: está-se referindo de maneira
inequívoca e cristalina a votação pública,
que se desdobra em votação nominal ou
votação simbólica. Creio, Excelência, que
disto poderemos fugir, por maíor que seja
o artifício lógico, ou ultralógico de que nos
socorramos.

o SR. JOSAPHAT MARINHO - Agrade
ço ao nobre Deputado Cantídio sampaio
não só a sua interferência como a genero
sidade das suas palavras. Permita-me, po
rém, dizer·lhe que infelizmente não tenho
fôrças para transformar a madeira em
ferro e o ferro em madeira.

O Sr. Cantídio Sampaio - Desde que o
queira, Excelência.

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Mas,
desde 1964, quando sôbre êste Congresso
não se desce a madeira, desce-se-Ihe o ferro
em brasa. Esta a verdade histórica. Infeliz
mente, o Congresso, que deveria correr o
risco de investir contra o ferro em brasa.,
aceita-o para submeter-se precisamente a
injunções que lhe destroem a competência
e a soberania.

Sem dúvida, meus nobres colegas, nenhum
de nós pode colocar a discussão desta ma·
téria em têrmos dogmáticos. Eu não faria
justiça à inteligência dos que me ouvem,
principalmente à dos nobres líderes do
Govêrno, se lhes dissesse que outra não po
deria ser a interpretação. Não é disso que
se trata. O de que se trata é de demonstrar
ao Congresso que a expressão usada na
emenda constitucional é estranha à tradição
do nosso Direito, às práticas da vida parIa·
mentar brasileira e, em boa parte, estranha
ao conjunto dos documentos constitucionais
contemporâneos. Se assim é, e se é da nossa
tradição igualmente votar o veto pelo re
gime do voto secreto, não nos cabe alienar,
de plano, a prerrogativa que nos era asse
gurada. Cumpre-nos, antes, repousar a in-

teligência sôbre o exame do texto da emen·
da, comparando-o com os textos anteriores,
para firmar, então, a orientação adequada.
Não se trata de violar um dispositivo da
Constituição, mas de examiná·lo, em pro
fundidade, para encontrar seu justo alcance,
que não é de dizer-se claro a simples inter
pretação literal do parágrafo 3',1 do art. 59.

Não esqueçamos de que, não há muito, a
Constituição de 1967 dizia que o Senado e
a Câmara dos Deputados se reuniam em
Sessão conjunta sob a presidência da Mesa
do Senado, e, porque um outro dispositivo
se referia ao poder de presidir do Vice·Pre
sidente da República, foi como se aquêle
primeiro texto não existisse.

Veja-se como não é possível invocar ape
nas a expressão literal e, num primeiro
instante de dúvida, dar-lhe interpretação
exatamente contra uma antiga e respeitável
tradição do Congresso Nacional.

O Sr. Cantídio Sampaio - V. Ex~ me
convenceu neste tópico. Realmente, no caso
da Presidência do Congresso havia dois dis
positivos em conflito. Entretanto, no caso
em aprêço, não os há. V. Ex~ não apontou
um. Parece-me que a Constituição de 1967,
que falava expressamente em votação se
creta, sofreu uma alteração substancial.
Não podemos jamais considerar expressões
sinônimas "votação secreta" e "votação pú
blica". V. Ex~, que nos convida em defesa
das prerrogativas do Congresso a reagir
contra êste dispositivo, através de uma in
terpretação arrojada, leva-me a crer que
precisaríamos de um ferro em brasa, pois
seria a única arma capaz de fundir a in
teireza lógica interpretativa dêste disposi
tivo.

O SR. JOSAPHAT MARINHO - V. Ex~,

evidentemente, não me fará a injustiça de
supor que eu pretenderia confundir duas
formas de votação entre si contrapostas.
Mas o que está no texto não é de clareza
a dizer-se que não há como contestar a ori
entação advogada por V. Exi!- A expressão
"votação pública", dizia de princípio, não
tem precedente na nossa história constitu
cional e parlamentar. Não é, conseqüente
mente, uma expressão a que já se haja em
prestado o prestígio da longa compreensão
da vida prática. Ê uma expressão introduzi
da no corpo de uma emenda que não foi
sequer submetida- ao crivo da discussão par
lamentar.

Indagava há pouco - e V. Ex~ não
quis vir ao encontro da minha indagação 
sôbre quem responde por esta forma. Quem
a sugeriu? Quem é capaz de dizer com que
sentido ou alcance foi inserida no texto da
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Constituição? Não há anais da elaboração
desta emenda, porque ela transitou pelos
domínios secretos do Govêmo.

O Sr. Centrdio Sampaio - Não quero que
V. Exll- julgue que não atentei para êste
ponto de sua brilhante exposição. V. Exll
é um emérito cultor do Direito e sabe per
feitamente que pouco importa a origem. A
lei é lei. Se a lei vale, ela deve ser inter
pretada em si mesma. Já não se cogita mais
de intenção do legislador. As palavras estão
aqui, e cabe-nos interpretá-las segundo os
instrumentos de hermenêutica que domi·
nam o Direito. V. Exl!o quer saber quais
foram os assessôres dos Srs. Ministros num
trabalho complexo como o desta Constitui·
ção. Mas a participação de elementos desta
Casa como do próprio ex-Vice-Presidente da
República, o Sr. Pedro Aleixo, que V. Exll
acabou de mencionar, foi quase pública_ V.
Ex.l,I também não pode afinnar que isto não
tenha sido conseqüente de uma das suges
tões do Sr. Pedro Aleixo. Exl,l, a meu ver, o
importante não é a cogitação sôbre quem
redigiu o dispositivo, mas, sim, o que êle
diz. Parece·me fora de qualquer dúvida que
o dispositivo diz exatamente aquilo que
houveram por bem as Comissões de Cons
tituição e Justiça da Câmara e do Senado
interpretar, muito embora contra o voto
eminente de V. Exl,l

o SR. JOSAPHAT MARINHO - Sem dú
vida, nobre Deputado, os chamados subsí·
dios históricos de elaboração da lei não
são considerados decisivos na interpretação
do texto afinal adotado. Mas não há quem
ignore também que proporcionam êles da
dos valiosos à fixação do alcance do texto,
não para buscar prõpriamente a intenção
do legislador, mas o alcance objetivo da
lei, diante das circunstâncias criadas. Esta
indagação seria importante, no particular,
porque não se trata do emprêgo de expres
são tradicionalmente usada na técnica legis
lativa. A expressão é nova na esfera do
Direito positivo brasileiro. A que adotamos
é votação ostensiva ou votação secreta. Pú·
blica é a Sessão do Congresso ou de qual·
quer de suas Casas.

O Sr. C.ntidio Samplio - Desejaria ape
nas lembrar que, se o substantivo realmente
constitui novidade, o adjetivo, não. A expres·
são não é novidade no Direito parlamentar.
Temos a sessão pública e a sessão secreta.
Louvado nisso, o legislador criou outra si
metria: sessão de votação pública e de vo
tação secreta. Creio que, se é novidade,
considerado por verdadeiro o conceito, não
o é, se se analisar d~ maneira por que mo
destamente acabo de fazer.

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Precisa·
mente por ser expressão inovadora e modi·
ficativa de critério que preserva melhor do
que outro qualquer a liberdade de ação
parlamentar é que não se deve dar-lhe in·
terpretação precipitada, e para reduzir uma
das prerrogativas congressuais. Dai por que
entendemos, ontem, na Comissão de Justiça,
e entendemos hoje, neste Plenário, que ao
Congresso competiria promover a reforma
do seu Regimento, nêle dando a interpre
tação adequada e que viesse a ser sobera·
namente discutida e adotada pelo Parla·
mento. Foi assim que se fêz com a dispo·
sição constitucional que, afinal, ioi consi·
derada como retirando do Presidente do
Senado a Presidência do Congresso Nacio·
nal.

O Sr. JOH Lindoso - Estava ouvindo
verdadeiramente embevecido e cuido que
cometo um pecado ao perturbar a disser
tação de V. Ex!! ...

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Ao con
trário, Sr. Deputado, qualquer que seja a
discordância de V. Exl,l, só me trará prazer.

O Sr. José Lindoso - .,. pela beleza da
frase, pela grandeza do esfôrço e pela de
monstração das suas excepcionais quali
dades de parlamentar. Acredito que V. Ex',
quando reclama, que a expressão "qualifi
cação de votação pública" é uma inovaçin
que deve ser repelida, não está, absoluta·
mente, tentando defender indiretamente a
tese do imobilismo jurídico, nem da nossa
linguagem. Comparando um texto da Cons
tituição de 1891 e mesmo da de 1934, veri·
ficamos que as expressões se tTansfonna·
ram, adaptaram-se, criaram novas dimen·
sões, conferidas pela conjuntura politica,
como ocorre no caso de que estamos tra
tando. Agora, com tôda a reverência, com
todo o respeito que a Casa tributa a V. Exl,l
e a que me rendo de coração e de inteli·
gência, acredito que não será por norma
regimental que poderemos transformar
sessão pública em sessão secreta. O texto
da Constituição exige sessão pública, e não
poderia jamais o Regimento, pela sistemá·
tica hierarquia das leis, transformar sessão
pública em sessão secreta.

O SR. PRESIDENTE (Senador Joio eleo
f.s) - Pennito·me esclarecer que os aparo
tes não mais serão permitidos, voltando,
com muito desprazer para todos nós, alem·
brar ao eminente orador que o seu tempo
está esgotado.

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Agra·
deço ao Sr. Presidente a lembrança.

Sou grato ao nobre Relator José Lindoso
pela sua intervenção. Também não sou par-
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tidário do imobilismo jurídico, nem mesmo
na interpretação de expressões, sobretudo
no plano jurídico. lIfas, exatamente porque
se trata de expressão inovadora no sistema
do Direito positivo, e invocado para alte
rar sistema favorável à independência do
Congresso, é que este não deve precipitar-se
na, exegese, para adotar a que favorece ao
Executivo, na exigência da fidelidade parti
dária, e estrangula a liberdade e a ação
parlamentar. A expressão "votação pública",
isolada como está no texto da emenda, e
sem nenhum precedente, tanto pode ser in
terpretada, a rigor, no sentido do próprio
processo de votação, como pode ser enten
dida como indicativa apenas de que a vo
tação há de fazer-se em plenário aberto, ou
seja, em sessão que não seja secreta. Na
votação pública, adotar-se-á, na forma que o
Regimento permitir o processo que o Con
gresso, por sua soberania, reconhecer con
veniente.

Trata-se, enfim, Sr. Presidente - e agra
deço a V. Ex<:t a tolerância com que me
permitu mais alguns minutos nesta tribuna
- trata-se, enfim, não de impugnar o texto,
não de fazer nesta Casa oposição ao Go
vêrno no particular, mas de preservar a
soberania do Congresso, sem a qual pouco
vale, sequer, nossa presença neste recinto.
(Muito beml Muito bem! O orador é cum·
primentado.)

Encerrada a discussão, o Sr. Presidente,
senador João eleofas, colocou em votação
o Parecer da Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara (26):

O SR. PRESIDENTE (Senador João Cleo
fas) - Encerrada a discussão. Quero repe
tir que os pareceres das duas doutas
Comissões de Constituição e Justiça, da
Câmara e do Senado, concluem pela vota
ção a descoberto, sendo que o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça da Câ
mara opina pela votaçào simbólica. Nestas
condições, vou pôr em votação o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça da Câ
mara dos Deputados.

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex.~

vai pôr em votação separadamente?

O SR. PRESIDENTE (Senador João eleo
fas) - Como o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara diverge
um pouco da maneira processual, da minha
decisão tomada na sessão de ontem, de que
a votação seria nominativa ou nominal, po
nho em votação o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara, para que
o Plenário na sua soberania, decida.

O parecer da Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara, opinando pela votação
a descoberto e simbólica, foi aprovado.

c) Regimento Comum

O nôvo Regimento Comum (Resolução
n<'> 1I70-CN) dispõe, na Seção IV do Capí
tulo III (artigos 104 a 108), sôbre a apre
ciação dos vetos pelo Congresso Nacio
nal. (27)

PROJETOS DE CODIFICAÇÃO
NORMAS RELATIVAS A TRAMITAÇAO
(Rf501UÇAO H.o 91/70 DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS)

Dispõe a Emenda Constitucional nl;> 1/69
(§ 69 do art. 51): "O disposto neste artigo
não se aplicará aos projetos de codificação"
- a exemplo da Constituíção de 1967 (§ 51?
do art. 54): "O disposto neste artigo não é
aplicável à tramitação dos projetos de codi
ficação, ainda que de iniciativa do Presi
dente da República".

Não estão, assim, os Projetos de códigos
sujeitos aos prazos fixados na Constituiç1io
para os Projetos de Lei de iniciativa do
Presidente da República. A Emenda Cons
titucional n<'> 17/65 (§ 8.0 do art. 6.0 ) já
dispunha: "Os projetos de leis complemen
tares da Constituição e os de Código ou
de reforma de Código receberão emendas
perante as comissões e sua tramitação obe
decerá aos prazos que forem estabelecidos
nos regimentos internos ou em resoluções
especiais". (28)

RESOlUÇAO H.o 91/70
DA (AMARA DOS DEPUTADOS (29)

RESOLUÇAO
N9 91. de 1970

Estabelece normas relativas à trami
tação legislativa dos projetos de código,
e dá outras providincias.

Faço saber que a Câmara dos Deputados
aprovou e eu promulgo a seguinte Reso
lução:

Art. 1~ - A tramitação dos projetos de
código obedecerá na Câmara dos Deputados
às disposições desta Resolução.

(26) D.e.N. de 30-4-70. pãg. 143
(27) Vide Capitulo I dêste trabalho - "No,'o

Regimento Comum"
(28) Vide "Códigos ~ Elaboraçã.ú Legis'ativa",

In "Revista de Informação Legislativa"
n.o 12 (dezembro de 19661. pág. 27

(29) D.C.N. (Seção I) de 17-6-70. pago 2.422
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Art. 29 - Recebido o projeto ou apre
sentado à Mesa, o Presidente comunicará o
fato ao Plenário e determinará a sua in·
clusão na Ordem do Dia seguinte, publicado
e distribuldo em avulsos para o efeito de
apresentaçào de emendas pelo prazo de
quinze dias consecutivos.

P.rlililrlfo único - No decurso da mesma
sessão ou logo após. o Presidente, mediante
indicação dos lideres, nomeará Comissão
Especial composta de onze membros para
emitir parecer sôbre o projeto e emendas.

Art. 3~ - Nomeada a Comissão, ela se
reunirá dentro em quarenta e oito horas
para eleger seu Presidente e dois Vice·Pre
sidentes.

P.rlililrlfo (mico - Eleito o Presidente,
êste nomeará um Relator·Geral e tantos
sub·relatores quantos forem necessários
para as diversas partes do código.

Art. 49 - As emendas no prazo de que
trata o art. 29 serão apresentadas direta
rr.ente na Comissão Especial.

PIr'gr.fo único - As emendas serão en
caminhadas, à proporção que forem ofere
cidas, aos sub·relatores das partes a que
elas se referirem.

Art. S~ - Dentro em cinco dias após en·
cerrado o praw de apresentação de emendas,
os sub-relatores entregarão seus parecE'res
sôbre as partes e as emendas que a êles
tiverem sido distribuídas.

Art. 69 - Os pareceres serão imediata·
mente encaminhados ao Relator·Geral, que
emitirá seu parecer no prazo de cinco dias,
contados daquele em que se encerrar o
dos sub-relatores.

Art. 79 - A Comissão terá o prazo de
três dias para discutir e votar o projeto,
com parecer e emendas.

Par.,nfo único - A Comissão na diseus
são e votação da matéria obEdecerá às se
guintes normas:

a) as emendas com parecer contrário
serão votadas em globo, salvo os
destaques requeridos pelo autor
com apoiamento de vinte assinatu·
ras ou de Líder de partido~

b) as emendas com parecer favorável
serão votadas em grupo para cada
sub-relator que tiver relatado, salvo
destaque requerido por membro da
Comissão ou Líder de partido;

c) sôbre cada emenda destacada. po
derá falar o seu autor por dez mi
nutos improrrogáveis e o Relator·
Gi:!Ial e o sub-re'la\or por igual pra·

ZO, bem como os demais membros
da Comissão por cinco minutos;

d) o Relator·Geral e os sub-relatores
poderão oferecer emendas junta·
mente com seus pareceres, bem
como subemendas;

.) concluída a votação do projeto e
emendas, o Relator·Geral, dentro em
quarenta e oito horas, apresentará o
relatório do vencido na Comissio.

Art. 89 - Publicados dentro em qua·
renta e oito horas em avulso o projeto,
emendas e pareceres, iniciar-se" a discus·
são e vo'tação no plenàrio.

§ 19 - A discussão e votação serão
feitas num só turno.

i 29 - As emendas serão votadas em
globo, em primeiro lugar as com parecer
favorável e depois aquelas com pararer
contrário, salvo os destaques requeridos por
Líder, pelo Relator-Geral ou a p o i a dos
por um quinto dos membros da Cimara.

§' 39 - Na discussão do projeto, que
será uma só para tôda a matéria, poderão
falar os oradores pelo prazo improrrogável
de vinte minutos, salvo o Relator-Geral e os
sub-relatores, que disporão de trinta minu·
tos.

§ 4~ - As emendas só admitirão en·
caminham~nto «e 'I'Qta~iG e po;)l' tempt) nit>
superior a cinco minutos.

§ 59 - O encaminhamento de votação
será feito por Lider e por orador por êste
indicado, em numero correspondente a gru.
pos de vinte parlamentares pertencentes
ao partido.

§ 69 - Poder-se-á encerrar a discus
são mediante requerimento do Lider, depois
de debatida a matéria em cinco sessões, se
antes não fôr encerrada por falta de ora·
dores.

Art. pq - A Mesa destinará a realização
de sessôes exclusivamente para a discussão
e votado dos projetos de códíg~.

Art. 10 - Aprovados o projeto e emen·
das, será a matéria encaminhada à Comis
são Especial, que elaborarA a redação final
dentro em três dias.

Art. 11 - Publicada, a redação final
será votada independentemente de discus·
são.

Plrágr.fo único - As emendas à reda
ção final serão apresentadas na própria
sessão e votadas imediatamente após parecer
oral do Relator ou sub-relator.
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Art. 12 - O projeto de código aprovado
será enviado ao Senado Federal dentro em
vinte e quatro dias acompanhado, se possí
vel, da publicação de todos os pareceres,
vatos e discursos que o instruíram na tra
mitação.

Art. 13 - O projeto e emendas do Se
nado Federal irão à Comissão Especial, que
oferecerá parecer dentro em dnco dias
sôbre as modificações propostas.

Art. 14 - Publicadas as emendas, den
tro em quarenta e oito horas o projeto será
incluído na Ordem do Dia.

§ lc;J - Nessa discussão, serão votadas
somente as emendas do Senado Federal.

§ 2c;J - Na votação, é lícito cindir as
emendas do Senado Federal quando se tra
tar de artigos, parágrafos e alíneas.

Art. 15 - O projeto aprovado definiti·
vamente será enviado à sanção no prazo
improrrogável de três dias.

Art. 16 - Não se fará a tramitação si·
multânea de mais de dois projetos de código.

Parágrafo único - Sômente após encer
rada a votação de um projeto de código
poderá ter comêço a tramitação de outro
pelas normas desta Resolução.

Art. 11 - Os projetos de código enca.
minhados pelo Senado Federal à Câmara
dos Deputados, para revisão, obedecerão às
normas previstas nesta Resolução.

Art. 18 - As disposições desta Reso
lução serão aplicáveis exclusivamente aos
projetos de código elaborados por jurista
ou comissão de juristas e que tenham sido
antes amplamente divulgados. tosses juristas
poderão ser convidados a participarem dos
debates para esclarecimentos, sem direito a
voto.

Art. 19 - Os prazos prevístos nesta Re
solução, em casos especiais, poderão ser
prorrogados até o dôlilro, a critério do PIe·
nário.

Art. 20 - Acrescente-se ao art. 34, 111,
do Regimento lnterno, a seguinte letra:

"desenvolvimento Centro-Oeste".

Art. 21 - Acrescentem-se ao art. 73 do
Regimento Interno os seguintes parágrafos:

"§ 39 _ Nas sessões extraordinárias
da Câmara, convocadas pelo Presídente
especialmente para trabalhos das Co
missões Técnicas, não haverá reunião
do Plenário.
§ 4c;J - No caso do parágrafo anterior,
a presença dos Deputados será apurada

pelos secretários das comissões respec
tivas mediante o efetivo compareci·
mento e participação nas votaçôes,
sendo a S2guir atestada pelos mesmos
aos órgãos competentes da Casa.

§ 59 - Os Deputados integrantes da
Mesa ou das Lideranças de Bancada
terão sua presença atestada respectiva
mente pelo l'1-Secretário da Mesa c
pelo Líder de Bancada."

Art. 22 - Enquanto não fôr restabele
cido o sistema de programação radiofônico
denominado "A Voz do Brasil", as sessões
ordinárias da Câmara dos Deputados, com
a duração de cinco horas, constarão de:

I - Grande Expediente, com a du
ração de noventa minutos;

11 - Ordem do Dia, com a duração
de cento e cinqüenta minutos,
prorrogável pelo prazo máxi
mo de sessenta minutos;

111 - Pequenas Comunicações, com
a duração de sessenta minu
tos.

Art. 23 - Esta Resolução entra em vi
gor na data de sua publicação.

Art. 24 - Revogam-se as disposições em
contrário.

Câmara dos Deputados, em 16 de junho
de 1970. - Deputado Geraldo Freire, Presi
dente.

HISTÓRICO DA RESOLUÇAO Nc;J 91/70
DA CAMARA DOS DEPUTADOS

1 - Projeto de Resolução nc;J 90/70

A Mesa da Câmara dos Deputados apre
sentou o seguinte Projeto de Resolução: (30)

PROJETO DE RESOLUÇAO
N9 90, DE 1970

Estabelece normas relativas à trami·
tação legislativa dos projetos de código,
e dá outras providincias.

(DA MESA)

A Câmara dos Deputados resolve;

Art. 19 - A tramitação dos projetos de
código obedecerá, na Câmara dos Deputados,
às disposições desta Resolução.

Art. 2c;J - Recebido o projeto ou apre·
sentado ã Mesa, o Presidente comunicará o
fato ao Plenário e determinará a sua inclu
são na Ordem do Dia seguinte, publicado e
distribuído em avulsos, para o efeito de

(30) D.e.N. (Seçio I) de 28-1-70, pág. 814
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apresentação de emendas pelo prazo de
quinze dias co~ut1vos.

Pu'grlfo único - No decurso da mesma
sessão ou logo após, o Presidente, mediano
te indicação dos Hdetes, nomeará Comissão
Especial composta de onze membros para
emitir parecer sabre o projeto e emendas.

Art. 3q - Nomeada a Comissão, ela se
reunirá dentro em quarenta e oito horas
para eleger seu Presidente e dois Vlce-Pre·
sidentes.

Par'-ralo único - Eleito o Presidente.
êste nomeará um Relator-Geral e tantos
sub-relatores quantos forem necessários pa
ra as diversas partes do Código.

Art. 4" - As emendas, no prazo de que
trata o art. 2l;1. serão apresentadas direta·
mente na Comissão Especial.

P.r'erafo único - As emendas serão en
caminhadas, à proporçio que forem ofere
cidas, aos sub-relalotes das partes a que
elas se referirem.

Art. 59 - Dentro em. cln<:o dias, após
encerrado o pl'lWl de apresentação de emen
das, os sub-relatores entregarão seus pare
ceres sÔbre as partes e as emendas que a
êles tiverem sido distribuídas.

Art. '9 - Os pareeeres serão imediata
mente encaminlJados ao Relator-Gera1, que
emitirá seu parecer no prazo de cinco dlas,
contados daquele em que se encerrar o dos
sub-relatores.

Art. 79 - A Comissão terá o prazo de
três dias para discutir e votar o projeto,
com parecer e emendas.

Par'er.fo úmco - A Comissio na dis
cussão e votação da matéria obedecerá as
S€guintes normas:

.) as emendas com parecer contrário se
rão votadas em globo, salvo os destaques"
requeridos pelo autor com apoiamento de
vinte assinaturas ou de Lider de partido;

b) as emendas com parecer favorbel se
rào votadas em grupo para cada sub-relator
que tiver relatado, salvo destaque requerido
por membro da Comissão ou Lider de par
tido;

c) SÔbre cada emenda destacada. poderá
falar o !leu autor por dUo minutos impror
rogáveis e o Relator-Geral e o sub-relator,
por igual prazo. bem como os demais mem·
bros da Comissão por cinco mJnutos;

d) o Relator-Geral e os sub-reIatores po
derão oferecer emendas juntamente com
seus pareceres, bem como subemendas;

.) concluida a votaeio do projeto e" emen
das. o Relator-Geral. dentro em. ~ta. e
oito horas. apresentari o relat6rie do venci
do na Comissão.

Art. It - Publicado!!. dentro em qua·
renta e oito horas, em avulso o projeto.
emendas e pareceres. iDielar·se-i • 41JcuJBio
e votaçio no pleúrio. '.

§ 19 - A dilcussio e ,"otaçio lIerio
feitos num SÓ turno.

S 29 - As emendas serio votadu em
globo. em primeiro llllJl' as com parecer
favarive) e depois aquela com parecer
contririo. salvo 08 destaques requeridol por
Lider, pelo Relator.(Jera! ou lpoiadOl por
um quinto dosmembl'Ql da camua.

§ 39 - Na diseuaslo· do pro)eto. que
será uma 96 pua tMa Il matéria, poderio
falar os oradores pelo prazo J.J;aprorrolbel
de vinte minutos, salvo o ReJator-Gera1 e
sub-relatores que dlBporio de trinta mfD.u.
tos.

§ 49 - AI emendas IÚ admitlrão en·
caminhamento de votaçio e por tempo Dão
superior a cinco mInuto.s. '

§ 59 - O en(!8mjnbamento de votaçio
será feito por Líder e por orador por hte
indicado, em número correspondente a gru.
"poli de mte par1atneDtarel pertencentel ao
partido.

§ 69 - Poder-se4 encerrar a cUi
cussão mediante requeriInento do IJder. d~
pois de debatida • matéria em. tiDeo 8eI
s6es., te antes nio f6r encenada por Mt&
de ondores. "

Art. 99 - A Mesa destlnari a real1Ia.
çio de sessões excluivamente para a dU
cussio e votação dos prqjetol de código.

Art. 10 - Aprovados o proj~\o e emen·
das, será a matéria encaminhada l Comis
são Especial, que elaborari a redação final
dentro em três dias. I

Art. 'f - Publicada, a redaçio final se
rA votada indettendente de d1$:ussio.

Par"ralo !'Inico - AJI emendas 1 redaçio
final serão apresentadal na própria 8eUão
e votadas imediatamente ç6a parecer oral
do Relator ou aub-relator.

Art. 12 - O projeto de c~o aprovado
seri. enviado ao Senado Federal dentro em
vinte e quatro diu, acompanhado, se poaaf·
vel, da publicBçiO de todos os pareeeres,
votos e discursos que o lnstrulnm na tra·
mitação.

Art. n - O Pt'oieto e Mnendu do Se
nado Federal Itio ACom.laaio Bapecial que
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oferecerá parecer dentro em cinco dias sô
bre as. modificações propostas.

Art. 14 - Publicadas as emendas, den
tro em quarenta e oito horas o projeto será
incluído na Ordem do Dia.

§ 19 - Nessa discussão, serão vota
das somente as emendas do Senado Federal.

§ 29 - Na votação, é lícíto cindir as
emendas do Senado Federal, quando se tra
tar de artigos, parágrafos e alíneas.

Art. 15 - O projeto, aprovado definiti
vamente, será enviado à sanção no prazo
improrrogável de três dias.

Art. 16 - Não se fará a tramitação si
multânea de mais de dois proj etos de có
digo.

Parágrafo único - SOmente após encer
rada a votação de um projeto de código,
poderá ter cornêço a tramitação de outro
pelas normas desta Resolução.

Art. 17 - Os projetos de código enca
minhados pelo Senado Federal à Câmara
dos Deputados, para revisão, obedecerão as
normas previstas nesta Resolução.

Art. 18 - As disposições desta Resolu
ção serão aplicáveis exclusivamente aos
projetos de código elaborados por jurista
ou comissão de juristas, e que tenham sido
antes amplamente divulgados. 1!':sses juris
tas poderão ser convidados a participarem
dos debates para esclarecimentos, sem di
reito a voto.

Art. 19 - Acrescentem·se ao art. 73 do
Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados os seguintes parágrafos:

§ 3~ - Nas sessões extraordinárias
da Câmara, convocadas pelo Presidente es
pecialmente para trabalhos das Comissões
Técnicas não haverá reunião do plenário.

§ 49 - No caso do parágrafo ante
rior, a presença dos Srs. Deputados será
apurada pelos secretários das comissões res·
pectivas mediante o efetivo comparecimen
to e participação nas votações, sendo a se
guir atestada pelos mesmos aos órgãos com
petentes da Casa.

§ 59 - Os Srs. Deputados integrantes
da Mesa ou das Lideranças de bancadas te
rão sua presença atestada, respectivamente,
pelo 1Q Secretário da Mesa e pelo Líder de
Bancada.

Art. 20 - Esta Resolução entra em vi
gor na data de sua publicação.

Art. 21 - Revogam-se as disposições em
contrário.

Câmara dos Deputados, 23 de abril de
1970. - Geraldo Freire, Presidente - Da·
niel Faraco, 1Q-Vice·Presidente - Padre
Nobre, 29·Vice-Presidente - Lacôrte Vitale,
H'·Secretário - Thales Ramalho, 2'?-Secre
tário - Raimundo Brito, 3'?-Secretário 
Emílio Gomes, 4Q-Secretário.

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os
Srs. Deputados Geraldo Freire, Presidente;
Daniel Faraco, lQ·Vice-Presidente; Padre
Nobre, 2Q-Vice-Presidente; Lacôrte Vitale,
1?-Secretário, Thales Ramalho, 2'?-Secretá
rio; Raimundo Brito, 39·8ecretário e Emílio
Gomes, 4Q-Secretário, aprovou o Projeto de
Resolução que "estabelece normas relativas
à tramitação legislativa dos projetos de có·
digo, e dá outras providências".

Sala da Reunião, 23 de abril de 1970. 
Geraldo Freire, Presidente - Daniel Fara
co, 19-Vice-Presidente - Padre Nobre, 2Q
Vice-Presidente - Lacôrte Vitale, 1Q-Secre
tário - Thales Ramalho, 2Q-Secretário 
Raimundo Brito, 3'?-Secretário - Emílio G0
mes, 4Q-Secretãrio.

2 - Emendas

Ao Projeto de Resolução foram ofereci
das 9 emendas, sendo 8 de autoria do Depu
tado Humberto Lucena (Líder da Minoria)
e um~ do Deputado Joaquim Parente
(ARENA - Piauí): (31)

Projeto de Resolução
N9 90, de 1910

Emendas oferecidas de acôrdo com o arti·
go 203, § 19, do Regimento Interno

N9 1
No artigo 2Q, onde se lê:

"quinze dias",

leia-se:
"vinte dias".

Sala das Sessões, 30 de abril de 1970. 
Deputado Humberto Lucena.

N9 2

No artigo 5'?, onde se lê:
"cinco dias",

leia·se:
"dez dias".

Sala das Sessões, 30 de abril de 1970. 
Deputado Humberto Lucena.

(31) D.e.N. (Seção I) de 6-5-70, pãg. 1.058
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N9 3
No art. 69, onde le lê:

"cinco dias",.

leia·se:

"dez dias".

Sala das Sessões, ao de abril de lQ70. 
Deputado HumlMrto Lucena.

N' 4
No art. 79, letra c, onde se lê:

"dez minutos".

leia·se:

"quinze minutos".
Sala das Sessões, 30 de abril de 1970. 

Deputado Humberto Luc..,••
Nq 5

No art. 79, letra c, onde se lê:

"cinco minutos",
leia-se:

"dez minut.os".

Sala das Sessões, 30 de abril de 1970. 
Deputado HumHrto Lucen••

~6

No § 39 do art. Q4?, onde se 1~:

"30 minutos",
leia·se:

"60 minutol".

sala das Sessões, 30 de abril de 1910. 
Deputado Humlterto Luc.n••

N'll
No § 59 do art. 89, onde se lê:

"em cinco sessões",
leia-se:

"em cinco sessões ordinárias".

Sala das Sessões, 30 de abril de 1970. 
Deputado H"",lMrto LUCH'.

NfiI 8

Inclua-se, onde couber:

"Art. ... Na tramitação do projeto de
Código Civil e, bem assim, dos projetos
relacionados com outros ramos do Di·
reito Substantivo. na CAmara dos Depu
tados, os prazos estabelecidos nesta Re
solução serão contados em dôbro!'

Sala das Sessões. 3G de abril de 1970. -
Deputado Hu","rfo LUeenI.

N99

Acrescente-se no art. 33. m. do Regimen
to Interno, a seguinte letra:

".) Superintendência do Desenvolvi
mento Centro-Oeste."

Sala das Sessões, 30 de maio de 1970. 
JOIqufm P• .-.nt••

3 - PnM:.' SÜ... as Emendlll

A Mesa aprovou o Parecer do Relator.
Deputado R a i m u n d o Brito (39·secretli
rio), favorável, com subemenda, la Emen
das números 1 a 8. e pela ll.provaçio da
Emenda 09 9: (82)

PARECER DO RELATOR

I R.I.tório

Ao Projeto de Resolução nq 90, da 1(ua,
que estabelece normas relativas à trunta·
çâo legislativa, dos Projetos de Códlgo, e d'
outras providências, foram ofeJ;ecl~ nove
emendas em plenário, de acOrdo com o ar·
tigo 203, § 19, do Reillnento Interno.

Sete dessas emendas consistem em au
mento dos prazos previstos nos artigos 29,
59, 69, 7Q e 89; a Emenda n9 8 manda in·
cluir mais um ertigo, ainda nferente. ao
prazo de tramitação, e, finalmente,.a Emen
da n9 9, ao aIt. 34,. UI. do "B.egim.ento lute.r
no, acrescenta mais uma Comissão Tempo
rária, a da Superintendência do Desenvolvi·
mento Centro-oeste, A enumeração contida
nesse artiio regimental.

As oito primeiras emendas são de auto
ria do Deputado Humberto Lucena e a últi
ma do Deputado Joaquim Parente.

O processo foi·me dlstribuldo ao dia tJ
do corrente mês de maio.

11 P.~T

Versando tôdas as oito primeiras emen
das sÔbre ampliaçào de prazos, propomos
que elas sejam convertidas numa subemen·
da·, assim redigida:

"Art. - Os prazos pre"f\stos' nesta
Resolução, em casos especlais, poderio
ser prorrogados, até o dObro, a critério
do plE"Jlário."

Em vez de modificações rliidas. um dis
positivo único abrangendo as diversas hipó
teses, a critério do plenirlo.

Quanto à última Emenda, a -de n9 9, da
mos parecer favorável, por preVêr uma Co·

(32) D.C.N. (8eç.f.o I) de 13~-'10, p6a. l.~l
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missão Temporária não incluída no Regl
mento.

Brasília, 21 de maio de 1970. - Raimun
do Brito, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa da Cãmara, na reunião de hoje,
presentes os Senhores Deputados Geraldo
Freire, Presidente, Padre Nobre. 2e.>-Vice
Presidente, Lacôrte Vital1e, Il?-Secretário,
Thales Ramalho, 29-Secretário, Raimundo
Brito, 3e.>·Secretário (Relator) e Emílio Go
mes, 4e.>-Secretário, apreciando as emendas
apresentadas em plenário ao Projeto de Re
solução ne.> 90/70, que "estabelece normas re
lativas à tramitação legislativa dos projetos
de Código, e dá outras providências", apro
vou o parecer do Relator, favorável às
Emendas ne.>s 1 a 8, com subemenda, e nl? 9.

Sala das Reuniões, 21 de maio de 1970. 
Geraldo Freire, Presidente - Padre Nobre,
2l?-Vice-Presidente - Lacarte Vitale, 1<?-Se
cretário - Thales Ramalho, 29-Secretário
- Raimundo Brito, 39-Secretário (Relator)
- Emílio Gomes, 4l?-Secretário.

4 - Votação em primeira discussão

Na sessão do dia 26 de maio de 1970, o
projeto foi incluído em Ordem do Dia para
primeira discussão, não havendo qualquer
pronunciamento. (33)

Na sessão seguinte, encerrada sem deba
tes a primeira discussão, foi a matéria vo
tada, sendo aprovada subemenda oferecida
pela Mesa e, em conseqüência, prejudicadas
as Emendas de ne.>a 1 a 8. Foi aprovado
o Projeto, com a Emenda ne.> 9, indo à Mesa
a fim de ser redigido para segunda dis
cussão. (94)

O Parecer da Mesa, apresentando a reda
ção do Projeto para 2'!- discussão (3~) foi
incluído em Ordem do Dia a 5 de junho
(36), sendo encerrada a discussão no dia 8,
quando, apresentadas duas Emendas, a pro
posição voltou à Mesa. (37)

5 - Parecer sôbre as duas Emêndas ofere·
cidas em Plenário

A Mesa considerou prejudicada a Emenda
n'" 1 e manifestou-se favorável à Emenda,
n9 2: (38)

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO

NC? 1

Ao art. 5:

Onde se lê: "Dentro de cinco dias"

Escreva-se: "Dentro de quinze dias"

Ao art. 6C?:

Onde está: "No prazo de cinco dias"

Escreva-se: "No prazo de vinte e cinco
dias"

Ao art. 79;

Onde está: "três dias"

Escreva-se: "sete dias"

Ao art. 7C?; letra "c":

Onde está: "dez minutos"

EscreVa-se: "vinte minutos"

Onde está: "cinco minutos"

Escreva-se: "dez minutos"

Justificação

Os prazos de cinco dias assinalados aos
Relatores parciais e geral colocam muito
mal o Legislativo. Matéria da complexida
de e extensão de um Código não pode ser
relatada em prazo tão exíguo. :Esse prazo
confessará que, no episódio, o Congresso
terá mera função homologatória. A trami
tação será mera formalidade. Pergunta-se:
Qual a razão de tôda essa pressa? Por igual
é rematado absurdo entender que se possa
debater assunto técnico, doutrinário de
transcedência juridica, em cinco minutos
apenas. Por igual, isso demonstrará que não
poderá haver debate, nem exposição. A res
ponsabilidade do Congresso em matéria de
tal vulto exige tempo para seu exame.

É a advertência da Oposição sôbre o as
sunto.

Sala das Sessões, 4 de junho de 1970. 
Humberto Lucena, Líder do MDB.

Acrescente-se:

"Art. - Enquanto não fôr restabe
lecido o sistema de programação radio
fônico denominado "Voz do Brasil", as
sessões ordinárias da Câmara dos Depu
tados, com a duração de cinco horas,
constarão de:

I - Grande Expediente, com a dura
ção de sessenta minutos;

11 - Ordem do Dia, com a duração de
cento e cinqüenta minutos, prorrogável
pelo prazo máximo de sessenta minu
tos;

(33) D.e.N. (Seção I) de 27-5-70, pág. 1.785
(34) D.e.N. (Seção I) de 28-5-70. pág. 1.805
(35) D.e.N. (Seção I) de 4-6-70, pág. 1. 893
(36) D.e.N. (Seção I) de 6-6-70, pág. 2.078
(37) D.e.N. (Seçáo I) de 9-6-70, pág. 2.112
(311) D.e.N. (Seção I) de 11-6-70, pág. 2.197
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111 - Pequenas Comunicações, com a
duração de noventa minutos."

Em 5 de junho de 1970. - José Lindolo.

MESA

PARECER DO RELATOR

O Projeto de Resolução n9 9().B, de 1970,
que estabelece normas relativas à tramita
ção legislativa dos projetos de cbàigo, e dá
outras providências, recebeu, em segunda
discussão, duas emendas: uma de autoria
do ílustre Lider Humberto Lucena e outra
do nobre Vice-Líder José Lindoso.

A primeira emenda visa elevar os prazos
previstos nos arts. 59, 6(,), 79 e letra c do
art. 79, de cinco dias para sete, dez mi
nutos para vinte e de cinco minutos para
dez, respectivamente. Com propósitos seme
lhantes o ilustre autor da emenda já havia
apresentado outras, quando em pauta a ma
téria, com a seguinte redação, a saber: art.
5(,), de cinco dias para dez; art. 69, de cinco
dias para de7.~ Iam e do art. TJ, de dez mi
nutos, para quinze e de cinco minutos para
dez minutos.

A Mesa, naquela oportunidade, aprovou
a sugestão do Relator da proposição, o
Deputado R a i m u n d o Brito, no sentido
de ser aceita submenda determinando que
os prazos previstos na Resolução, em casos
especiais, pudessem ser prorrogados até o
dôbro, a critério do Plenário. Assim, a meu
ver, a, matéria, além de não inovar, no mé
rito, já está atendida no art. 19 do projeto.
Opino, pois, pela prejudicialidade da Emen
da nQ 1.

A Emenda n9 2, de autoria do nobre
Deputado José Lindoso, visa, em caráter
transitório, a modificar a rotina regimental
da sessão. Segundo se diz n~ emenda, en
quanto não fôr restabelecido o sistema de
programação radiofônico denominado "Voz
do Brasil", as sessões ordinárias da Câma
ra, com a mesma duração de tempo, se di
vidirão em: Grande Expediente, Ordem do
Dia e Pequenas Comunicações.

Como é sabido, a "Voz do Brasil", duran·
te êsse mês de junho, até o dia 22, terá
inicio às 17 horas e término às 18, isso com
o objetivo de permitir a transmissão dos
jogos da Copa do Mundo, às 19 horas.

Pelo Regimento, a Ordem do Dia deve
ter início às 16 horas, com término prová
vel às 18 horas e 30 minutos. Assim, a sua
divulgação sômente ocorrerá no dia seguin
te, às 17 horas, quando os jornais diários
já trataram amplamente do assunto.

As pequenas comunicações seriam divul·
gadas um dia após o seu anúncio, sem qual·
quer prejuizo para o seu conhecimento.
Nestas condições, opino favoràvelmente à
emenda.

tste o nosso parecer.

Sala das Reuniões, 10 de junho de 1970.
- Deputado Emllio Gomei, 49·Secretário.

6 - Votaçio em legundll dlICuaio - Re
dação final

Na votação, em segunda discussão, após
usarem da palavra os Deputados Joio Me
nel" (MDB - Pará», defendendo a Emen
da nQ 1, e Davi d. Almeldll (como IJder do
Govêrno), favorável ao Parecer da Mesa,
foi rejeitada a Emenda de n9 1 e aprovada
a de n9 2.

Aprovado, o Projeto foi encaminhado 1
redação final. (8&)

Na sessão de 13 de junho, a redação final
foi aprovada, indo a matéria 1 promulga
ção. (40)

v - REQUERIMENTO
DE INFORMAÇA.O

A Emenda Constitucion~ n9 1169, no
Capitulo VI - "Do Poder Legislativo", Se
ção I - "Disposições Gerais", traz inova
ção referente aos pedidos de informações:

"Art. 30 - A cada uma das Câmaras
compete elaborar um regimento inter
no, dispor sôbre sua organização, poli
cia e provimento de cargos de seus ser
viços.
Par'lIIrafo único - Observar-se-ão as
seguintes normas regimentais:

d} a Mesa da Câmara dos Deputados ou
a do Senado Federal encaminharA, por
intermédio da Presidência da Repúbli
ca, sômente pedidos de informação sa
bre fato relacionado com matéria legis
lativa em trâmite ou sôbre fato sujeito
à fiscalização do Congresso Nacional ou
de suas Casas;"

Na sessão de 244-70, o Senador L1no eM
Mattos apresentou à Mesa Requerimento de
Informações que foi, pela Presidência, en
caminhado à consideração da Comissão de
Constituição e Justiça. O autor do Requeri·
mento ocupou a tribuna, aplaudindo a de
cisão do Presidente por considerar necessi·

(39) D.e.N. (SeçAo I) de 12-6-70, pág. 2.267
(40) D.e.N. (8eçAo I) de 17-11-70. pâg. 2.-651
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ria a fixação de orientação sôbre a maté
ria: (41)

REQUERIMENTO
N9 27, DE 1970

Sr. Presidente:

Requeiro, nos tênnos do art. 30, letra d,
da Constituição Federal, que se solicite ao
Ministério da Indústria e do Comércio a se
guinte informação:

Quais as providências tomadas pelo Mi
nistério da Indústria e do Comércio para
evitar que importantes obras de engenha
ria, especialmente nas nossas grandes ci
dades, continuem seriamente ameaçadas de
paralisação em virtude da escassez de fer
ro, cujo preço já se duplicou do ano pas
sado para êste ano, principalmente como
decorrência do aumento crescente da expor
tação dêsse produto.

Sala das Sessões, em 24 de abril de 1970.
- Lino de Mólttos,

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçóllves)
- O requerimento lido vai à consideração
da Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. UNO DE MATIOS (Pela ordem,
Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente,
desejo aplaudir a decisão de V. Ex!! Consi
dero, realmente, aconselhável que a Comis
são de Constituição e Justiça estabeleça a
distinção entre aql.iêles requerimentos de
informações que estão de acôrdo com o pre
ceito constitucional e aquêles que o ferem.

No meu entendimento, Sr. Presidente, o
requerimento que acabo de apresentar está
rigorosamente de acôrdo com a letra d do
art. 30 da Constituição:

"A Mesa da Câmara dos Deputados ou
a do Senado Federal encaminhará, por
intermédio da Presidência da Repúbli
ca, somente pedidos de informações
sôbre fato relacionado com matéria le·
gislativa em trâmite ou sôbre fato su
jeito à fiscalização do Congresso Na
cional ou de suas Casas."

Ora, Sr. Presidente, o que existe é um
fato. Desapareceu, ou está desaparecendo,
do mercado brasileiro o ferro. Corno con
seqüência, está havendo redução de cons
truções nas grandes cidades. O fato é que
o ferro está desaparecendo do mercado,
prejudicando as construções. Por quê está
desaparecendo êste produto essencial às
construções? Os produtores estão exportan
do. Cabe ao Govêmo a providência de coibir
a exportação, regulando-a de sorte a não
prejudicar o comércio interno.

Nestas condições, exerço, através de um
requerimento de informações, fiscalização
de atos do Govêrno quanto a um fato exis·
tente.

Mas a matéria comporta controvérsia, ra
zão pela qual, repito, V. Ex~, nobre Sena
dor Wilson Gonçalves, eminente Vice·Pre·
sidente no exercício da Presidência, agiu
acertadamente, porque, se estabelece uma
orientação definitiva. Estou convencido, Sr.
Presidente, de que a Comissão de Consti·
tuição e Justiça vai procurar a melhor SOe

lução, que é a de permitir aos parlamenta·
res e em particular a nós, Senadores, o exer·
cicio dessa fiscalização através de requeri
mentos de informações.

Creio que esta foi a intenção do Presi
dente da República, General Médici, quan·
do, na sua posse, ao se referir à função da
Oposição, registrou que quer uma Oposição
que aponte erros, que aceite acertos, que
fiscalize os atos governamentais.

Ora, como nós poderemos exercer essa
fiscalização senão encaminhando requeri
mentos de informações, procurando saber
sôbre deficiências eventualmente existentes
na administração e que escapam inteira·
mente à Presidência da República, que não
é onipresente, onisciente e oniparente, e
precisa ser auxiliada pelos membros do Po
der Legislativo? Acredito e espero que a
Comissão de Constituição e Justiça encon
tre a maneira mais liberal possível, a fim
de que sejam admitidos requerimentos co
rno êste que estou encaminhando à Mesa e,
repito, o Presidente despachou para a Co·
missão de Constituição e Justiça com muito
acêrto.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)
- A Presidência tomou a orientação de
submeter o requerimento em aprêço à deli
beração da Comissão de Constituição e Jus
tiça porque se trata, realmente, de matéria
constitucional inovada pela Emenda n'? 1,
de 1969.

:t preciso fixar-nos numa orientação
segura, uniforme, para que a Mesa, nos casos
subseqüentes, possa adotar urna orientação
única. Para que a Comissão de Constituição
e Justiça alcance o objetivo do requerimen
to do nobre Senador Lino de Mattos, deter·
mino que se junte ao processo o pronuncia
mento que S. Ex!! acaba de fazer neste pIe·
nário. Assim, terá a Comissão os elementos
necessários para proferir o seu parecer, no
tempo oportuno.

(41) D.e.N. (Seção II) de 25-4-70, pág. 549
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Na Sessão de 30-4-70, após a leitura dos
Requerimentos de Informações números 32,
33 e 34, de 1970, de autoria do Senador Lino
de Mattol, Q senador Vasconcelos Torres
levantou questão de ordem: (42)

REQUERIMENTO
N9 32, DE 1970

Sr. Presidente:
Requeiro, com fundamento na letra d do

artigo 30 da Constituição Federal, seja en
caminhado ao Ministério da Indústria e do
Comércio, por intermédio da Presidência
da República, pedido de informações sôbre
os fatos seguintes:

19 - 1: verdadeira a notícia de que fo
ram postas em prática medidas governamen
tais restrmgindo a importação de maquina
ria moderna para a renova~ão da indústria
têxtil?

29 - Confirmado o fato referido acima,
que providência será tomada para evitar a
estagnação da indústria têxtil nacional e,
conseqüentemente, o aumento nos custos dos
seus produtos?

sala das Sessões, 30 de abril de 1970. 
Li no d. Mattos,

REQUERIMENTO
N9 33, DE 1970

Sr. Presidente:
Requeiro, com fundamento na letra d do

artigo 30 da Constituição Federal, seja en
caminhada ao Ministério da Indústria e do
Comércio, por intermédio da Presidência da
República, pedido de informações sôbre os
fatos seguintes:

19 - Procede o noticiário de que a pro-
dução de navios de pequeno e médio porte
está sendo inferior à demanda?

2' - Confirmado o fato mencionado aci
ma, qual a providência governamental para
melhorar o atendimento da procura de no
vos navios pequenos e de médio porte?

Sala das Sessões, em 30 de abril de 1970.
- Lino de 1Mttos.

REQUERIMENTO
N9 34, DE 1970

Sr. Presidente:
Requeiro. com fundamento na letra d do

artigo 30 da Constituição Federal, seja en
caminhado ao Ministério da Agricultura, por
intermédio da Presidência da República, pe
dido de informações sôbre os fatos seguin
tes:

19 - São exatos os dados estatísticos de
que no abate de gado bovino, nos roatadou-

ros arrendados pela SUNAB, cêrça de 40%
(quarenta por cento), somente no ano de
1969, foi de fêmeas~

19 - Confirmado êsse fato, que medidas
práticas foram tomadas para evitar seme
lhante crime contra o desenvolvimento da
pecuária nacíonal?

Sala das Sessões, ao de abrü de l~'TO. 
Lino d. Mlittos.

O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonc:.lvn)
- Tem a palavra, pela ordem, o nobn Se
nador Vasconcelos Torres.

O SR. VASCONCELOS TORRES (Pel.
ord.m. Sem revisio do or.dor.) - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, ouví atentamente a
leitura dos requerimentos de informações
enviados à Mesa pelo meu prezado colega
Senador Uno de Mattos.

Entendi que essas interpelações teriam
que obedecer a um rito muito específico,
depois da Emenda Constitucional n~ 1.

Não é segrêdo para a Casa, nem para
ninguém, que, ao lado do prezado colega
de representação paulista, com muita fre
qüência apresentei proposições dessa natu
reza, sempre com objetivos construtivos mas
que, nem sempre, foram bem interpretadas.

Acreditava em que, através d§sse recurso
regimental, até então válido - antes da
promulgação da Emenda Constitucional
nQ 1 - muitas das matérias de interê884J na·
cional poderiam ser convenientemente es
clarecidas.

Vejo. agora, que requerimentos de infor
mações estão sendo apresentados. E, ao que
me parece, requerimentos de informações
só deveriam ser apresentados quando refe
rentes a projetos em votação.

Louvo o meu prezado colega Senador Li
no de Mattos. Mas. como retraí na minha
atividade - eu, que estou me despedindo
do Senado -, embora tenha ainda muita
coisa a perguntar, levantei esta questio de
ordem para saber de V. Ex~, Sr. Presidente,
se êsses requerimentos são recebidos assim
de plano, se V. Ex' os encaminhará à Co
missão de Justiça, e a matéria é dada. ne
cessàriamente, à divulgação.

Sr. Presidente. estou em situação dificil
porque todos me conheceram como aquêle
Senador que mais apresentava requerimen
tos de informações, mas aceitei a nova
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orientação que atende ao dispositivo cons
titucional. Se, porém, V. ExIJ. recebe reque·
rimentos e os envia à Comissão de Consti·
\uição e Justiça, também eu, Sr. Presiden
te, valendo-me do precedente, voltarei a
apresentar aquelas proposições tão incom
preendidas por muitos, mas tão necessárias
para o debate de determinados assuntos,
chamando a atenção das autoridades minis
teriais para êste ou aquêle fato relativo a
certos problemas ou determinadas questões.

Pediria, assim, que V. Ex~ me esclare·
cesse se posso mandar requerimentos de
informações; se V. Ex~ os recebe e anuncia,
embora enviando à Comissão de Constituí
ção e Justiça, ou se, de plano, V. Ex"- os
recusa, quando não trate de matéria em vo
tação. Não faço qualquer restrição ao no
bre colega, Senador Lino de Mattos, ape
nas, talvez o precedente aberto me enseja
ria, Sr. Presidente, mesmo neste fim de
mandato, a oportunidade de, par êste modo,
servir à coletividade do meu Estado.

A Presidência esclareceu a questão:

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)
- Esclarecendo a questão levantada pelo
nobre Senador Vasconcelos Torres quero
diz~r a S. Ex~ que não cheguei a despachar
o requerimento porque S. Ex~ interferiu
logo, levantando uma questão de ordem.
Acredito que V. Ex~ não estêve presente à
Sessão anterior desta Casa, quando o no
bre Senador Lino de Mattos apresentou
requerimento de informações que, à pri
meira vista. poderia parecer não estivesse
inteiramente apoiado no dispositivo cons
titucional resultante da Emenda nl? 1, de
1969. Como sabe V. Exli-, a Constituição,
através dessa emenda, alterou profunda
mente o critério para a aceitação e trami
tação de pedidos de informações, e V. Ex"-,
eom outras palavras, expôs qual o pensa
mento do dispositivo atualmente em vigor.

A Presidência do Senado, agindo no sen
tido de não roatar a liberdade do Senador
no exercício do seu mandato, achou por
bem, por uma medida de cautela visando
a uma orientação definitiva, solicitar à Co
missão de Constituição e Justiça pronun.
ciamento que servisse de orientação uni
forme para os pedidos de informações que
posteriormente viessem à consideração da
Mesa.

O simples recebimento, pela Mesa, do
pedido de informações, não quer sígnificar
que êle tenha sido deferido; apenas, en·
quanto a Comissão de Constituição e Jus
tiça não se pronunciar, a Mesa entende que
não deve, de plano, indeferir êsses reque
rimentos, principalmente porque, não obs-

tante V. Ex~ entender que o dispositivo
tem uma clareza meridiana, todo êle exige
interpretação que possa estabelecer o ver
dadeiro pensamento da norma constitucio
nal. Acredito que a decisão da Mesa deve
corresponder naturalmente aos anseios dos
próprios Srs. Senadores, que não desejam
que, em caso semelhante, seja a Mesa
acusada de estar coatando a liberdade de
opinião ou de atuação de cada parlamen
tar.

Uma vez fixada essa orientação, daí em
diante a Mesa dará a interpretação legítima
do texto, de acôrdo com a douta Comissão
de constituição e Justiça e, portanto, todo
requerimento que estiver fora dessa inter
pretação, evidentemente, poderã ser inde
ferido, de plano.

Acredito que a norma atende à respeita
bilidade, à própria natureza do mandato
parlamentar e não poderia ser interpretada
como uma exceção em favor do Senador
Lino de Mattos.

Se V. Ex'!- fizer requerimentos dessa na
tureza e ainda nessa ocasião a Comissão
de Constituição e Justiça não se houver
manifestado, darei o mesmo andamento,
porque a norma, provisoriamente, adotada
pela Mesa é no sentido de aguardar o pro
nunciamento autorizado da Comissão de
Constituição e Justiça.

Creio ter esclarecido V. Ex~, manifestan
do o aprêço que todo o Plenário do Senado
me merece, ao receber tôdas as proposí
ções oferecidas até que se esclareça regi
mentalmente a matéria.

Nova questão de ordem, ora argüida pelo
Senador Adalberto Sena. foi seguida de so
licitação do Senador Lino de MaHos, aten
dida pela Presidência:

O SR. ADALBERTO SENA (Sem revisão
do orador. Para uma questão de ordem.} 
Sr. Presidente, com as explicações dadas
por V. Ex~ quase que se esgotou inteira
mente a razão de ser de minha questão de
ordem. Entretanto, em nome da Liderança
do MDB, que exerço eventualmente, quero
esclarecer, tanto a V. Ex~ como ao nobre
Senador Vasconcelos Torres, que oS reque
rimentos formulados pelo nobre Senador
Lino de Mattos não infringem o texto
constitucional que vou ler, para justificar a
minha questão de ordem. Trata-se da letra d
do artigo 30 da Constituição:

(Li.)

"A Mesa da Cfunara dos Deputados ou
a do Senado Federal encaminhará, por
intermédio da Presidência da Repú
blíca, somente pedidos de informações
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s6bre fato relacionado com matéria le
gislativa em trâmite ou sôbre fato
sujeito à fiscalização do Congresso Na·
cional ou de suas Casas."

Ora, os dois requerimentos formulados
pelo Senador Uno de Mattos estão exata
mente na hipótese final. Ambos versam
SÔbre fatos sujeitos à fiscalização do Con
gresso Nacional e por êste motivo a Lide
rança do MDB está inteiramente solldária
com seu colega nesta sua iniciativa que
visa, sobretudo, ao bem do Pais e ao res
guardo da soberania do Congresso, na fun
ção fiscalizadora que lhe é inerente. (Multo
beml)

O SR. UNO DE MATTOS (Sem ~vilio
do orador.) - Sr. Presidente, apenas para
fazer uma solicitação: solicito à Mesa a fi·
neza de fazer anexar aos meus. requeri
mentos o pronunciamellto do nobre Senador
Vasconcelos Torres, a decisão da douta
Mesa e o pronunciamento do Senador
Adalberto Sena, a fim de que melhor se
informe a Comissão de Justiça a propósito
da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Willon Gonçalves)
- V. Ex' será atendido.

A Comissão de Constituição e Justiça aco
lheu ~arecer prolatado pelo Senador Anta.
nlo CarlOI Konder Rei. sôbre os Requeri
mentos de Informações de autoria do se
nador Llno de Mattos, firmando orientação
sÔbre a aceitação de Requerimentos desta
natureza: (43)

PARECER
N' 179. d. 1970

da Comllllo d. Constitulçiío e Jus
tiça, lib~ OI Requ.rlmentol n.08 27,
32, 33 e 34, todOI de 1970. d. autoria
do Senhor Senador Lino de Mattol. s0
licitando Informações ao Mlnlltérlo da
Indutlria e do Comércio a relpeito dai
Indóstrlal do f.rro. tixtll. navios d. pe
qu.no porte e de abate d. gado.

ReI.tor: Sr. Ant6nio C.rlos

Encaminhou a Presidência da Casa a
esta Comissão os Requerimentos n.06 27, 32,
33 e 34, de 1970, todos de autoria do nobre
Senador Lino de Mattos.
2. Todos êles objetivam, com fundamento
no artigo 30 da Constituição Federal, soli
citar ao Poder Executivo informações sôbre
fatos relativos à administração pública.
3. Quando da apresentação do primeiro
dos documentos epigrafadoli, na sessão de
24 de abril último, a Presidência, então

ocupada pelo nobre Senhor Senador Wilaon
Gonçalves, proferiu o seguinte despacho:

"O requerimento lido vai à conside
ração da Comissão de Constituição e
Justiça."

4. O autor do requerimento, pela ordem,
proferiu, em seguida, as seguintes pala
vras: (... ) (44)

5. O Presidente voltou a se ocupar do
problema para esclarecer:

"A Presidência tomou a orientação de
submeter o requerimento em aprêço à
deliberação da Comissão de Constitui·
ção e Justiça porque se trata, realmen
te, da matéria constitucional inovada
pela Emenda n9 1, de 1969.
:t: preciso fixar-nos numa orientaçio
segura, uniforme, para que a Mesa, DOS
casos subseqüentes, possa adotar uma
orientação única. Para que a Colnlsaio
de Constituição e Justiça alcance o
objetivo do requerimento do nobre Se
nador Uno de Mattos, determino que
se junte ao processo o pronunciamento
que S. Ex' acaba de fazer neste plenA
rio. Assim, terá a Comissão os elemen·
tos necessários para proferir o seu
parecer, no tempo oportuno."

6. Na sessão de 30 de abril, o nobre Sr.
Senador Lino de Mattos encaminhou à
Mesa os outros três requerimentos a que
vimos nos referindo.

Logo após sua leitura, o nobre Sr. Sena·
dor Vasconcelos Torres assim se pronun·
ciou. falando pela ordem:
( ... ) (4~)

O Presidente resPOndeu a questão de or
dem, esclarecendo:
( ... ) (46)

Pela ordem, falou, na mesma oportuni·
dade, como Lider do MDB, o nobre Senador
Adalberto Sena, que disse:
( ... ) (47)

Finalmente, o nobre Sr. Senador Llno de
Mattos reQ.uereu fôssem anexados aos re
querimentos o pronuncil~menio do nobre Sr.
Senador Vasconcelos Torres, a decisio da
Mesa e o pronunciamento do nobre Sr. Se
nador Adalberto sena, "a fim de que me
lhor se informe a Comissão de Justiça a
propósito da matéria".

(43) D.e.N. (6eÇAo II) 4e 18·5-70, pAg. 1.:178
(44) Já. tran.&eritas anteriormente
(45) Já transcritas anteriormente
(46) Já transcrttas anteriormente
(47) Já tl"'lUl5Cr1ta8 anterlonnente
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7. Dos debates ha.vidos e cuja íntegra
transcrevemos se conclui:

a) a Mesa decidiu ouvir a Comissão de
Constituição e Justiça para adotar cri·
tério a ser obedecido no que se refere
ao recebimento, publicação e encami
nhamento de requerimentos de infor
mações, tendo em vista a norma esta
belecida na letra d do art. 30 da Cons
tituição;

b) foi reconhecido que a matéria com
porta controvérsia;

c) foi, por todos, louvada a decisão da
Mesa de ouvir, sôbre a questão, êste
6rgão técnico.

8. O instituto do pedido de informações
requerido por parlamentares cristalizou-se
em nosso direito público, durante a vigên
cia da Constituição de 1946.

Os Regimentos Internos das duas Casas
do Congresso foram, pouco a pouco, incor
porando, nesse periodo, normas disciplina
doras das prerrogativas dêle decorrentes.

9. A Constituição de 1967 não consagrou
qualquer dispositivo sôbre a matéria, que
continuou regulada pela lei interna das Ca
sas Legislativas.

b Regimento Interno da Câmara dos
Deputados estabelece nos §§ 3Ç1, 4Ç1, 5Ç1,
69, 7Ç1, 8Ç1 e 9<:1 do art. 115;

"§ 39 _ Os requerimentos de infonna
ções somente poderão referir-se a atos
dos demais Podêres, bem como das au
tarquias ou entidades paraestatais,
cuja fiscalização interesse ao Poder Le
gislativo no exercicio de suas atribui
ções constitucionais ou legais.

§ 49 - No caso de existência de infor
mações idênticas, anteriormente pres
tadas, serão as mesmas entregues por
cópia ao Deputado interessado se não
tiverem sido publicadas no Diário do
Congl"esso Nacional, considerando-se,
em conseqüência, prejudicado o seu
requerimento.

§ 5' - Não cabem em requerimentos
de informações providências a tomar,
consulta, sugestão, conselho ou inter
rogaCão sôbre propósitos da autoridade
a que se dirigem.

§ 6' - O Presidente tem a faculdade,
como órgão da Mesa, de negar a acei
tação de requerimento de ínformações,
formulado de modo inconveniente, po
dendo consultar a Câmara no caso de
reclamação, Esta será decidida pelo

processo simbólico, sem discussão, sen
do permitido o encaminhamento de
votação pelo autor do requerimento. (*)

§ ]9 - Se fôr indeferido requerimento
de informações, ou retardado o respec
tivo despacho, será lícito ao Deputado
apresentá-lo diretamente ao Plenário,
por intermédio da Mesa, com pelo me
nos vinte e cinco assinaturas, s6 poden
do falar, a respeito, além do autor, dois
oradores para encaminhamento de vo
tação.

§ 81? - Se, no prazo de quarenta e oito
horas, tiverem chegado à Câmara, eg
pontâneamente prestados, os esclareci
mentos pretendidos, deixará de ser
encaminhado Q requerimento de infor
mações.

§ 99 - Encaminhado um requerimento
de informações, se estas não foram
prestadas dentro em trinta dias, o Pre
sidente da Câmara, sempre que solici
tado pelo seu autor, fará reiterar o
pedido, através de ofíeio, em que acen
tuará aquela circunstância."

(*) Resolução n<:l 71, de 1962 - pará
grafo único do art. 77.

No Senado, nossa Lei Interna dispõe no
artigo 213 e seus parágrafos:

"Art. 213 - O requerimento de infor
mações obedecerá às seguintes normas;
a) só será dirigido à autoridade que
possa ser objeto de processo de respon·
sabilidade pelo seu não atendimento,
salvo em se tratando de pedido de pro
nunciamento sôbre proposição em curso
no Senado ou de subsídios para o es
tudo de qualquer matéria;

b) s6 se referirá a ato de outro Poder,
no exercício de suas atribuições cons
titucionais ou legais, suscetível de fis
calização pelo Poder Legislativo;
c) não poderá conter pedido de provi
dências, consulta, sugestão, conselho ou
interrogação sôbre propósito da auto
ridade a quem se dirija;
d) lido no Expediente, o requerimento
será despachado depois de publicado no
Diário do Congresso Naciona' (*).

§ 19 - Indeferido o pedido, ou não pu
blicado no Diário do Congresso Nacio
nal o despacho até 72 horas depois de
:formulado o requerimento, poderá seu
autor renová-lo para deliberação do

(*) Resolução n<:l 3/63
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Plenário, depois de ouvida a Comissáo
de Constituição e Justiça.

§ 29 - Recebidas as informações. pu
blicadas no Dl6rio do Congresso Nacio
nll, em resumo ou por extenso, a Ju[zo
da Mesa, serão arquivadas, depois de
dadas a conhecer ao requerente. a quem
se fornecerá cópia, se o desejar. Quan
do se destinarem à elucidação de ma
téria pertinente a proposição em curso
no Senado, serão incorporadas ao res
pectivo processo.

§ 39 - Ao fim de trinta dias será rei
terado o expediente de solicitacão das
informações quando não hajam estas
sido prestadas (")."

10. Da leitura das regras em vigor, cons
tantes dos Regimentos Internos das duas
Casas do Congresso, verifica,-se que perse
guiram ambos o objetivo de dar grandeza
e prestígio ao instituto.

A observação dos trabalhos desta e da
outra Casa do Congresso leva-nos à evidên
cia de que, na prática, tal objetivo não foi
alcancado.

Ao número crescente de pedidos de in
formações correspondia, quase sempre, o
desinterêsse pelas respostas Que nos eram
encaminhadas.

A boa regra de os mesmos só serem diri
gidos à autoridade que pudesse ser objeto
de processo de responsabilidade pelo não
atendimento foi, quase sempre, despreza
da.

Deixou-se de atender para a re~omenda·
Cão de o pedido só se referir a ato de outro
Poder, no exercício de sua$ atribuições
constitucionais ou legais suscetíveis de fis
calização pelo Poder Legislativo.

A faculdade de o Presidente, como órgão
da Mesa, negar a aceitação de requerimento
de informação quase nunca foi exercida.

Malgrado a alta e reta intenção dos auto
res de tais proposicóes, elas, geralmente,
nasciam e morriam no curto espaço de tem·
po que ia de sua leitura à vaga referência
de sua apresentação DOS órgãos de publici
dade.

11. A letra d do artigo 30 da Emenda
Constitucional n9 1, erigindo à categoria su
perior as regras disciplinadoras do instituto,
não fêz outra coisa senão dar vida e fôrça
aos dispositivos regimentais que nela foram
sintetizados. E deu mais que vida e fôrça
pois, determinando que seiam os pedidos de
informações encaminhados por intermédio

da Pr.esidência da. República, deu-lhes tam·
bém grandeza, condizente com as prerroga·
tivas do Poder Legislativo.

12. De acôrdo com o nÔvo dispositivo
constitucional, como deve agir a Mesa face
a pedidos de informação?

13. Considerando que o mandamento
constitucional se ajusta, plenamente, ao es
pirito de nossa lei interna, cabe à !lesa,
até que se proceda a adaptação da letra do
Regimento à norma superior, cumprir a
Constituição, deixando de acolher OS reque
rimentos que:

.) não versem sôbre fato relacionado
com matéria legislativa em tramitação
na Casa;

b) não versem sÔbre fato sujeito à fis
calização do Congresso Nacional ou de
suas Casas.

14. Para melhor disclpuna. da matéria.
deverá a Mesa determinar que:

19} no caso da letra ., deva o requeri
mento de informações fazer remissio
expressa à matéria legislativa em trA
mite na Casa a que se relaciona o fato
seu objeto;

29) no caso da letra b, deva a Mesa
verificar se o requerimento se refere a
fato sUjeito à fiscalização do Congres
so ou de suas Casas.

Ante o exposto, a Comissão de Constitui
Cão e Justiça devolve à Mesa os Requeri
mentos de Informacões números 27, 32, 33
e 34, de 1970, para que sejam examinados,
preliminarmente, na forma do que foi esta·
belecidos nos itens 13 e 14 dL!ste parecer, e,
em seguida, despachados de acôrdo com os
critérios estabelecidos neste parecer. O
mesmo procedimento deve ser seguido com
os requerimentos de informações que sejam
encaminhados à Mesa até a adaptação da
letra do Regimento Interno ao texto cons
titucional.

sala das Comissões, em '1 de maio de
1970. - Carlos Llnd.n....., Presidente,
eventual - Ant6nio Carlos, Relator - CIo
domir MUI.t - Bez.rra Netto - JOIIIphat
Marinho - Guldo Mondln - MfItM Clm
POSo

A Presidência submeteu li questão à
consideração da Comissão de Finanças que
emitiu () seguinte Parecer: ('8)

(..) Resolução n9 6/64
(48) D.e.N. (SeçAo U) de 19-9-70, pAg. 3.M1
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PARECER
N9 628, de 1970

da Comissâode Finanças, sôbre () Re
querimento n9 27, de 1970, do Senhor
Senador Lino de Mattos, solicitando in·
formações ao Ministério da Indústria e
do Comércio sôbre as medidas adotadas
para evitar que importantes obras de
engenharia, especialmente nas nossas
grandes cidades, continuem seriamente
ameaçadas de paralisação em virtude
da estasse-z de ferro, cujo preço i;li se
duplicou do ano passado para iste ano,
principalmente como decorrinc:ia do
aumento crescente da exportação disse
produto.

Relator: Sr. Mem de Sá

Em ofício de 2 de junho último, o Sr.
Presidente do Senado, dirigindo-se ao
Sr. Presidente desta Comissão de Finanças,
diz haver recebido alguns requerimentos
pedindo informações de diversas 'espécies a
Ministérios e órgãos do Poder Executivo.
Em face do que dispõe o art. 30, alínea d,
da Emenda Constitucional n<:l 1169, decidiu
a Mesa do Senado, antes de despachar aque
les requerimentos, ouvir a Comissão de
Constituição e Justiça "uma vez que se tra
tava de matéria constitucional inovada
pela Emenda n<:l 1/69, a fim de que pudesse,
com base naquele pronunciamento, adotar
uma orientação única nos casos subseqüen
tes".

A Comissão de Constituição e Justiça, em
seu parecer, concluiu:

" . .. cabe à Mesa cumprir a Consti
tuição, deixando de acolher os requeri
mentos que:

a) não versam sôbre fato relacionado
com matéria legislativa em trâmite na
Casa;
b) não versem sôbre fato sujeito à fis
calização do Congresso Nacional ou de
suas Casas."

Arremata o ofício do Senhor Presidente
do Senado com êstes tópicos:

"Quanto à letra li esta Presidência não
tem dúvidas a suscitar, o que, entre
tanto, nâo ocorre com a letra b.
Pergunta-se:
I} Quais os fatos sujeitos à fiscalizacão
do Congresso Nacional ou de suas Ca
sas?

2) Como deverá a Presidência interpre
tar o dispositivo constitucional sem
uma nonna que estabeleça, em sua
justa medida, êsses fatos?

3) Qual O alcance do disposto na alí
nea d do art. 30, in fine, da Constitui
ção?"

Estas as indagações que a Presidência
submete à douta Comissão de Fínanças
para que esta, dentro das atribuições
que lhe são inerentes, (grifo nosso) pos
so complementar o parecer proferido
pela Comissão de Constituição e Jus
tiça."

Entendemos que o Sr. Presidente, na pas
sagem acima sublinhada, colocou correta
mente a questão, indicando, desde logo e
por si mesmo, que esta Comis&ío de Finan
ças só pode complementar o parecer ante·
rior e se manifestar "dentro das atribuições
que lhe são inerentes".

Estas atribuições estão explícita e exaus
tivamente indicadas no art. 93 do Regimento
Interno do Senado:

"Art. 93 - À Comissão de Finanças com-
pete opinar sôbre:

a) orçamentos;
b) tomada de contas do Presidente da
República;
c) tributos e tarifas;
d) sistema monetário, bancário e de
medidas;
e) caixas econômicas e estabelecimen·
tos de capitalização;
f) câmbio e transferência de valôres
para fora do País;
9) escolha dos membros do Tribunal de
Contas;
h) intervenção federal, nos casos do ar·
tigo 7f!, VI, da Constituição Federal
de 1967 (atualmente - art. 10, item V,
da Emenda Constitucional de 17-10-69);
i) empréstimos a que Se referem os ar
tigos da Constituição Federal; ou aval
para sua realização (item VI do art. 42
da atual);
H aumento do impõsto de exportação,
no caso do § 6f! do art. 19 da Consti
tuição Federal (de 1967);
k} balancetes semestrais da Comissão
Diretora, de acôrdo com o disposto no
art. 402 A, oferecendo, quando fôr o
caso, o projeto de Resolução que deva
ser submetido à deliberação do Plená
rio.
I) qualquer matéria, mesmo privativa
de outra Comissão, desde que, imediata
ou remotamente, influa na despesa ou
na receita pública ou no patrimônio da

União." (Grifo nosso.)
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Necessãrio é anotar que o item I, acima
referido, figura na Emenda de 1969 no
item TI do art. 21, segundo o qual "compete
à União instituir impostos sôbre a expor
~ção para o estrangeiro, de produtos na
CIonais ou nacionalizados, observado o dis
posto no final do item anterior". O que quer
dizer: "nas condições e nos liJnites estabe
lecidos em lei, alterar-lhe as alíquotas ou
as bases_de cálculo". Assim, o impõsto de
exportaçao está dentro das atribuições do
Poder Legislativo - e, portanto, do Senado
Federal - para todos os efeitos tal como
"quaisquer outros tributos, arr~cadação e
distribuição de rendas e tal como o orça
mento anual e plurianual, abertura e ope
ração de crédito, divida pública emissões
de curso forçado". Assim, confo~e tal alí
nea, a matéria referente a tributos arreca
dação e distribuição de Rendas, orçimentos
crédito, divida pública, etc... entram n~
competência do Senado, porque é da com
petência do Congresso Nacional.

O que constitui competência privativa do
Senado Federal é o disposto no art. 42 da
Emenda Constitucional de outubro de 1969
nas nove aUneas que o integram e que dei:
xamos de transcrever, por desnecessário.
Tadl e'tl mlUr'l, portlnto, ver.. "flto ,u
leito à fiscllizlçio do Congresso N.cionll
011 de SUl' C."SII, No que nos interessa, ao
Senado Federal.

~ q!le ainda também fica na competência
prIvativa do Senado Federal é, por fôrça
do § 5'7 do art. 23 da Emenda Constitucional
de 1969, ':flxl! I' l(fquotl' m.biml' perl
I' o,.rlçOM Internl', 8. int.....f.du.ls e
I' de export.çio" referentes ao impôsto da
competência dos Estados e do Distrito'Fe
deral (item TI do art 23 da Emenda citada)
sôbre "operações relativas à circulação d~
mercadorias, realizadas por produtores in·
dus?iais e co~erciantes, impostos que'não
serao cumulatlvos e dos quais se abaterA
nos têrmos do disposto em lei complemen:
lar, o montante cobrado nas anteriores pelo
mesmo ou por outro Estado". Noutras pa,.
lavras: é da competência privativa do Sena
do - ~ não do Congresso -, mediante
Resoluçao tomada por iniciativa do Presi
dente da República, fixar as aliquotas
máximas do lmpôsto estadual sôbre Ciro
culação de Mercadorias (lCM).

Ainda é da competência privativa do Se
nado Federal tudo quanto se contém no
art. 42 e seus nove itens. Das atribuicoos
dêle, porque do Poder Legislativo, faz parte
o que preceituam os arts. 43 e 44 da mes
ma Emenda.

Tôda a &leão VI - Do Orçamento 
contém matéria que, direta ou lndiretamen-

te entra na competência criadora e fiscali
zadora do Congresso (arts. 60 a 69).

Assim, iguabnente. a Seção vn - Da
Fiscalização Financeira e Orçamentárla 
abrangendo os arts. 70 a 72, e, de maneira
explicita, o ClPUt do art. 70 e todo o § 19.

Como bem se vê dêste parecer, a Comis
são de Finanças, respondendo à honrosa
indagacão do Sr. Presidente do Senado,
limita-se, exclusivamente, a apOntar e arro
l~ as matérias que versam fatos sujeitos à
fiscalização e à competência dela, Comissão
de Finanças. São as disposições do Regl.
mento Interno e da Constituição vigente
que se referem, de modo direto, imediato
ou indireto e mediato, às finanças p6blicas.
De forma mais evidente e consagrada. tudo
quanto se relacione com os Orçamentos,
Receita, Despesa, Crédito Público, rendas,
câmbio, emissões de moeda, etc., como cons
tam dos artigos citados.

As demais perguntas contidas no Oflcio
do Sr. Presidente do Senado, escapam à es
fera das atribuições desta Comissão e, por
tal razão, sôbre as mesmas, deve silenciar.

Lembraremos, sômente, embora o tema
seja da alçada da Mesa Diretora e da Co
missão de Constituição e Justiça, o teor do
art. 45 da Constituição de 1969:

IIArt. 45 - A lei regulará o processo
de fiscalizaCão, pela CAntara dos Depu
tados e pelo Senado Federal, dos atos
do Poder Executivo, inclusive os da
administração indireta."

Entende, pois, a Comissão de Finanças
que, afora o que entra no âmbito de sua
competência, caber' à Mesa Diretora, ouvida
a Comissão de Constituição e Justiça, quan
do entender conveniente. decidir quais os
pedidos de informação que podem ter tra·
mitação, sem ferir a norma da letra d do
art 30, in fln., da Constituição vigente.
Porque, nos têrmos estritos do Regimento
do Senado Federal, a Comissão de Finanças
só se pode imiscuir nas matérias consJgna
das em seu art. 93, ou, explicita oU impU
citamente, na Constituição da República. À
Mesa do Senado e à douta Comissão de
Constituição e Justiça cabe - pennissa
vênia - decidir sôbre as demais indagações
formuladas no Oficio ora examinado.
~ o parecer, s.m.j.
Sala das Comissões, em 16 de setembro

de 1970. - Cuvllho Pinto, Presidente em
exercfcio - Mem d. 5', Relator - Raul
Giubertl - Mello 8ra.. - Carlo, Linde...
Mrv - Attflfo Fontana - Milton Trlndad.
- Adotpho Franco - Dinam Mlriz 
FI'vlo Brito.
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A Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados exarou parecer sô
bre a constitucionalidade dos Requerimentos
de Informações encaminhados ao Poder Exe
cutivo: (49)

A Mesa, em reunião de 2-9-70, aprovou
Parecer do Deputado Raimundo Brito (3Q

Secretãrio): (~(f)

(. .. ) V - Pauta do Senhor 39·Se(;retário.
A Mesa aprova o parecer de S. Ex~ (publi
cado ao pé desta) emitido no processo sôbre
pedidos de informações de Senhores Depu
tados, ao Poder Executivo (art. 30, pa
rãgrafo único, letra d, da Emenda Cons
titucional nQ 1). Nada mais havendo a tra
tar, às 23 horas e 55 minutos, o Senhor
Presidente declara encerrados os trabalhos
e eu, Paulo Affonso Martins de Oliveira,
Secretãrio-Geral da Presidência, lavrei a
presente Ata que, aprovada, vai à publica
ção.

Geraldo Freire, Presidente.

PEDIDO DE INFORMAÇõES
AO PODER EXECUTIVO

Relat6rio

O Sr. Presidente submete ao nosso pro
nunciamento um conjunto de 14 pedidos de
informações endereçados ao Poder Executi
vo pelos Srs. Deputados Adylio Viana, Adhe
mar Ghisi, Batista Miranda, Dias Menezes
e outros.

A providência presidencial decorre das
modificações introduzidas na Constituição
de 24 de janeiro de 1967, pela Emenda
Constitucional nl? 1, de 17 de outubro de
1969, no Capitulo das atribuições do Poder
Legislativo.

Pelo art. 30, parãgrafo único, letra d, da
Constituição vigente, o encaminhamento dos
pedidos de informações dos Srs. Deputados
que, pelo art. 115 do nosso Regimento In·
temo, era da competência do Presidente da
Câmara, passou à jurisdição da Mesa Dire
tora.

PlIrec:er

O direito de pedir informações ao Poder
Executivo é a forma comum por que se ex
terioriza, na prãtica da vida parlamentar,
a faculdade de fiscalização reconhecida ao
Poder Legislativo, como princípio estrutu
ral e programãtico inerente ao regime re
publicano representativo.

Tal poder fiscalizador estava implícito no
texto das Constituições anteriores, através
de diversos procedimentos da competência

do Poder Legislativo e explicitamente, a
partir da Constituição de 1934, com a cria
ção das Comissões Parlamentares de inqué
rito e o comparecimento obrigatório ao Con
gresso Nacional dos Ministros de Estado,
para prestar informações, sob pena de res
ponsabilidade (arts. 36 e 37 da Constituição
de 1934, arts. 53 e 54 da Constituição de
1946, cei nÇl 1.079, de 10 de abril de 1950).

A Constituição de 24 de janeiro de 1967
manteve tais preceitos (arts. 39 e 40) e,
dando ênfase à função fiscalizadora do Con
gresso Nacional, estatuiu, em seu artigo 48,
que

"A lei regularã o processo de fiscali
zação pela Câmara dos Deputados e
pelo Senado Federal, dos Atos do Poder
Executivo e da administração descen
tralizada."

Aliás, a matéria jã fôra prevista pela
Constituição de 1946, através da Emenda
Constitucional nÇl 17-65.

Mas, o fato é que nenhum provimento
constitucional fôra estabelecido quanto ao
direito dos parlamentares solicitarem, in
dividualmente, informações ao Poder Exe
cutivo.

flsse direito sempre constituiu objeto de
disposições regimentais.

O Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, assim prevê a espécie:

"Art. 115 - Será despachado pelo
Presidente, ouvida a Mesa, e publicado
com o despacho, no Diário do Congres
so NiI(;ional, o requerimento escrito que
solicite:

IV - Informações oficiais;

§ 3~ - Os requerimentos de infor
mações somente poderão referir-se a
atos dos demais Podêres, bem como
das autarquias ou entidades paraesta
tais, cuja fiscalização interesse ao
Poder Legislativo no exercicio de suas
atribuições constitucionais ou legais.

§ S9 - Não cabem em requerimen
tos de informações providências a to
mar, consulta, sugestão, conselho ou
interrogação sôbre propósitos da au
toridade a que se dirigem.

(49) D.e.N. (Seçl!.o I) de 26-8-70. pág. 4.133
(50) D.e.N. (3eçr.o I) de 17-9-70, pág. 4.692
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§ 69 - O Presidente tem a faculdade,
como órgão da Mesa, de negar a acei·
tação de requerimento de iníonnações,
formulado de modo inconveniente,
podendo consultar a Câmara no caso
de reclamação. Esta será decidida pelo
processo simbólico, sem discussão,
sendo permitido o encaminhamento
de votação pelo autor do requerimen·
to."

Com redação semelhante, dispôs o Re
gimento Interno do Senado (artigo 213).

tosses dispositivos regimentais não tive
ram o poder de evitar o abuso dos pedidos
de informações. Tais solicitações, postula
das diàriamente no Congresso Nacional,
nem sempre com o devido critério e me
dida, atingiram um número vultosissimo,
criando situação embaraçosa para os di
versos departamentos da administração
pública, cujos titulares, obrigados, sob co
minação penal, a respondê-Ias em prazo
certo, viam suas atenções desviadas das
atividades administrativas e dos problemas
de alto interêsse público ao seu encargo.
para cumprirem, em tempo hábil, o mano
damento legal.

A Emenda Constitucional n9 1 candida-
tou-se a remediar tal situação, dispondo:

11Art. 30 - A cada uma das Cfunaras
competlll elaborar um regimento in
terno, dispor sôbre sua organização,
polltica e provimento de cargos de
seus serviços.

Pllr'grafo único - Observar-sMo as
seguintes normas regimentais:

d) a Mesa da Câmara dos Deputados
ou a do senado Federal encaminha
rá, por intermédio da Presidência da
República, somente pedidos de infor
mações sôbre fato relacionado com
matéria legislativ8. em trâmite ou sôbre
fato sujeito à fiscalização do Congresso
Nacional ou de suas Casas."

Como se vê, o texto constitucional não
coincide, rigorosamente, com o artigo 115
do regimento, inovando quanto ao enca
minhamento dos pedidos de informações,
hoje diretamente atribuído à Mesa, e quan
to a exigência de se referirem IUes a ma
téria legislativa em trâmite. Desde que
está ainda em elaboração a reforma regi
mental, aliás expressamente determinada
pela Lei Magna.. como vimos, tão pouco
não tendo sido promulgada a lei regula-

dora do processo de fiscalização pela Câ
mara dos Deputados e pelo Senado Federal
dos atos do Poder Executiva e da Admi·
nistração Descentralizada, conforme tam
bém determina o artigo 48 da Constituição
vigente, temos dúvida se podemos aplicar,
em parte, isto é, na parte coincidente com
o texto constitucional, o regimento ainda
em vigor, e se os requerimentos em apr~

ço obedecem à técnica legislativa indis
pensável ao encaminhamento de tôda pro
posição.

Por isto e tendo em vista que o pari·
grafo 29 do artigo 31 do regimento pte6
creve ser da competência da ComiBsio de
Constituição e Justiça - "opinar sabre o
aspecto constitucional, legal, juridico ou
de técnica legislativa das matérias que lhe
forem distribuidas" - propomos que 08
presentes pedidos de informações sejam
encaminhados àquela douta Comissão para
que ela se pronuncie a respeito, encare
cendo-se a urgência de sua decisão.

Brasília, 20 de maio de 1970. - by.
mundo Brito. 39-Secretârlo.

COMISSÁO DE CONSTITUIÇÁO
E JUSTIÇA

Oflclo n9 GP-G-32.S·70 - Sonc\ft O
pronunciamento di Coml..io de Cons
titulçio e Justlçl .abre .. pode ..r
Iplicedo o regimento linde IIQI vigor,
n. parte coincidente com o texto cons
tltucion.r. 10$ requerimento. de Infor
mações dos anho". chput.s, ...
OI melmol obedecem • ttenlc. rllllls
I.tiv. indispens.ve) ao enclmlnh..
mento de taefll propollçio.

Autor: Presidência da Clbnara.

R.lator: Sr. Accloly Filho

1. A Emenda nQ 1 alterou o instituto
dos pedidos de informação criando restri
ções e delimitando em têrmos rigidos a
matéria sôbre a qual podem versar.

Estas, as invocações a propósito do as-
sunto:

.) não mais cabe ao Presidente da
Câmara decidir sôbre o encaminha
mento do pedido de intonnaçã.o - a
competência é da Mesa;

b} o pedido de informação é encami
nhado diretamente ao Presidente da
República, e não mais aos Ministros
de Estado;
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caiba a
ao Con-

c) o pedido de informação só pode re·
ferir·se a fato sujeito a fiscalização do
Congresso Nacional, ou de suas Casas,
ou quando relacionado com matéria
legislativa em trâmite.

2. Com essas restrições, há de enten·
der-se qUe todos os pedidos de informação
têm de cingir-se a estas matérias:

- assuntos sôbre os quais
competência de fiscalização
gresso Nacional;

- matéria de projeto de lei, propos
ta de emenda à Constituição em tra
mitação, ou de decreto-lei em fase de
m>reciação pela Câmara.

3. Com relação às matérias de projeto de
lei ou de proposta de emenda à Constitui
ção, ou de decreto-lei, não há problema
maior na perquirit;:ão em cada caso. :€ su
ficiente que a Mesa exija dos Srs. Depu
tados que, na formulação dos pedidos de
informação, se mencione o número do pro
jeto de lei, da proposta de emenda ou
de decreto-lei. Não haverá maior dificul
dade em confrontar a matéria do pedido
de informação com a de projeto, proposta
ou decreto-Iei, resultando a afinidade de
um simples exame superficiaL

... Já a mesma facilidade não se encon
tra no exame de assuntos sôbre os quais
caiba a competência de fiscalização do
Congresso Nacional.

Quais os fatos sujeitos à fiscalização do
Congresso Nacional ou de suas Casas?

Somente os de fiscalização financeira e
orçamentária, referidos no art. 70 da
Constituição?

A êsses, no entanto, o texto não restrin
giu, quando fala em "fato sujeito à fisca·
lização do Congresso". sem especificar a
natureza, dessa fiscalização. É certo que os
fatos abrangidos por essa fiscalização fi
nanceira estão entre aquêles sôbre os
quais podem ser pedidas informações.

5. Estão também compreendidos no âm
bito de pedidos de informação os atos do
Poder Executivo, inclusive os da adminis
tração indireta, que tenham seu processo
de fiscalização pela Câmara dos Deputados
regulado por lei (art. 45 da Constituição).

6. Porque caiba à Câmara declarar a
procedência de acusaçâo contra o Presiden
te da República e Ministros de Estado por
crimes de responsabilidade (art. 41, da

Constituição), sôbre fatos que constituam
êsses crimes deve ser admitido também o
pedido de informação. A competência para
o recebimento da acusação importa tam
bém atribuição para fiscalizar, cumprindo
ao Deputado informar-se sôbre fato típico
de crime de responsa bilidade.

7. Excluídas, dêsse modo, restam tôdas
as matérias exclusivamente administrati
vas, quando não vinculadas à lei orçamen
táría, tais como a construção ou não cons
trução de obras públicas, a execução ou
não execução de serviços ou obras, a loca
lização ou não em determinadas cidades
ou Estados de certos serviços ou obras,
bem como aquêles assuntos que podem ser
informados até telefônicamente pelo pro
tocolo dI' um Ministério, ou ainda as
decisões ou os estudos que os órgãos do
Executivo tenham adotado ou venham a
adotar sôbre determinadas matérias.

8. Assim, muitos dos r e que r i m e n tos
anexos a êste processo não devem ser en·
caminhados, contrários como são ao texto
constitucional, cabendo o respectivo exame
à douta Mesa.

Brasília, 23 de julho de 1970. - Ac:cioly
Filho, Relator.

Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça,
em reunião de sua Turma "B u

, realizada
em 23-7-70, examinando o Ofício .
GP-0-325-70, da Presidência da Câmara,
opinou, unânimemente, nos têrmos do pa
recer do Relator, pela inconstitucionalida
de dos pedidos de informações que versam
sõbre matérias exclusivamente adminis
trativas, quando não vinculadas à lei orça·
mentária, e sôbre decisões ou estudos que
os órgãos do Executivo tenham adotado ou
venham a adotar sôbre determinados as
suntos; e pela constitucionalidade daqueles
que tratam das seguintes matérias:

I - Assuntos sujeitos à fiscaliza
ção do Congresso Nacional
ou de suas Casas, quais se
sejam:

a) os de fiscalização financei·
ra e orçamentária referi·
dos no art. 70 da Consti
tuição;

b} atos do Poder Executivo,
inclusive os da adminis
tração indireta que te
nham seu processo de fis·
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calização pela Câmara dos
Deputados regulado por
lei (art. 45 da Constitui
ção);

c} atos do Presidente da Re
pública e Ministros de
Estado que importem, tipi·
camente, em crime de res
ponsabilidade (art. 42 da
Constituição).

11 - Matéria de projeto de lei,
proposU\ de emenda à Consti
tuição em tramitação, ou de
decreto·lei em fase de aprecia·
ção pela C!mara.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Lauro Leitão - Vice-Presidente, no
exercicio da Presidência, Accioly Filho,
Dayl de Almeida, Rubem Nogueira, José
Lindoso, João Roma, Lisboa Machado, Dnar
Mendes e Clodoaldo Costa.

Brasilia, 23 de julho de 1970. - L.uro
L.itio, Vice-Presidente, no exercfcio da
Presidência.

Excelentissimos Senhores Membros da
Mesa da Câmara dos Deputados:

A Comissão de Constituição e Justiça,
atendendo solicitação desta Mesa sôbre a
possibilidade de aplicação do Regimento
Interno. ainda em vigor, aos requerimentos
de informações dos Senhores Deputados,
opinou, nos têrmos do parecer do Relator,

"pela inconstitucionalidade dos ~didos

de informações que versam sôbre ma
térias exclusivamente administrativas,
quando não vinculadas à lei orçamen
tária, e sôbre decisões ou estudos que
os órgãos do Executivo tenham adota
do ou venham a adotar sôbre determi
nados assuntos; e pela constitucionali
dade daqueles que tratam das seguintes
matérias:

I - Assuntos sujeitos à fiscalização do
Congresso Nacional ou de suas Casas,
quais sejam:

.) os de fiscalização financeira e orça..
mentária referidos no art. 70 da Cons
tituição;

b} atos do Poder Executivo, inclusive os
da administração indireta que tenham
seu processo de fiscalização pela cã
mara dos Deputados regulado por lei
(artigo 45 da. Constituição);

c) atos do Presidente da República e
Ministros de Estado que importem tlpi.

camente, em crime de responsabilidade
(art. 42 da Constituição).

II - Matéria de projeto de lei, propos
ta de emenda à Constituição em trami
tação, ou de decreto-Iei em fase de
apreciação pela Câmara".

Nestas condições, cabe à Mesa decldir
sôbre o encaminhamento dos pedidos à
Presidência da República, após o exame
para verificação de que os mesmos se en
quadram em um dos itens do parecer da
Comissão.

Com referência ao item 1, b, do citado pa
recer, cumpre-nos ressalvar que não foi
ainda objeto de lei na forma determinada
pelo art. 45 da Constituição, o processo de
fiscalização, pela Clmata doa Deputados,
dos atos do Poder Executivo, inclusive os
da administração indireta.

Portanto, parece-nos, salvo melhor juizo,
que a Mesa só poderá encaminhar os ])e
didos de informações relativos A fiscallza
ção financeira e orçl\olD.entária (art. 70 da
Constituição), atos do Presidente da Repú~

blica e Ministros de Estado que importem.
tipicamente, em crime de responsabilidade
(art. 42 da Constituição) e matéria de pro
jeto de lei, proposta de emenda à Consti·
tuição em tramitação, ou de decreto-Iei em
fase de apreciação pela Clmara.

Assim, baseados no parecer da douta C0
missão de Constituição e Justiça, e exami
nados os anexos requerimentos, opinamos
por que sejam. encaminhados apenas os se
guintes:

1) do Sr. Batista Miranda, s6bre desta·
que de importância de.... prédio
destinado ao Colégio Estadllal. de
Resplendor, MG (item I, ., do pa
recer);

2) do Sr. Genésio Lins, de informações
relacionadas com o Projeto de Lei
nl;' 527-67, do Senhor Deputado Arol
do Carvalho (item u do parecer).

Quanto aos demais, afiguram-se como ma
térias administrativas, não vinculadas ~ lei
orçamentária, o seu encaminhamento eati
vedado pela Constituição. cumprindo notar,
relativamente ao Sr. Adhemar Gbisi, que a
informação, no nosso entender, estA aten
dida, pois, na éPQCtl, <) Banco Nacional lie
Habitação expediu a Resolução 36-69, que
instituiu o Plano de Equivalência 8alariaI.

Sala das Reuniões, 2 de setembro de 1970.
- R.imundo Brito, SQ'-Secretário.
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1 - o Júri - dados históricos
Historiadores há que encontram na An

tiguidade vestígios do Júri moderno. Seriam
os "heliastes" gregos os primeiros jurados:
"citoyens jugeant en plein air et au soleil,
comme leur nom l'indique, les hêliastes, réu
nis sous la prêsidence d'un magistrat de mê
tler, décldafent du droit aussi bien que du
fait ... ". Encontra-se, igualmente, parentesco
entre o Júri de hoje e os Judices 1uTatf da
antiga Roma. Mas, ANDRÉ TO'OLEMON, que
as&im estuda. as origens do instituto, estabe
lece, citando Ferri, as diferenças entre o Júri
romano e o Júri moderno, atendo-se, entre
OUtr06 fatos, àquele da escolha dos jurados,
pelo Pretor, dentre os membros de uma classe
"lnvestue du privilêge de la judicature...". (1)

As verdadeiras origens do Júri, entretanto,
datam do século IX, a partir dos reis caro
OOgios, quando grupos de vizinhos (groups of
desinterested neighbours) (2) ~ os jurados
da época - eram chamados a fazer, sob ju
ramento, declarações destinadas a fixar di
reitos reais.

Esboçada, assim, em terras da França, a
instituição, ainda embrionária, é adotada na
Normandia, passando dalf à Inglaterra, face à
conquista. normanda. de 1066. l!:, porém, a
Magna Carta de João Sem-Terra <19 de ju
nho de 1215) que empresta nitidez àquele es
bôço dos Francos, dando-lhe corpo e carac
teriBticas inconfundiveis, nos têrmos do art.
48, que assegura ao acusado a prerrogativa de
ser julgado por seus pares homens livres de
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sua mesma clBSlle e condição. (2) Ai está o
ceme do Júri, tal coma hoje a temos.

A Revue InternaUonBle de Droft CotnpIJré.
em utli'o sob o tema "Juges profess1onneIs et
élément popuIalre", (8) da autoria do jurista
BOGUSLAW Lall'ODOUJO: - Dela da PacWdade
de Direito de Varsóvia -, oferece com riqueza.
de detalhes o proc~ de 1ntegre.çê.o do Tri
bunal popUlar nos diversos pa1sea do mundo,
fuendo, inclusive, referência. ao Bn.ail.

Apresentamos do citado tzabalho a ex-
posiçio pertinente ao asaunto:

"Li. pal'tlc1paUon d'éléments populalre8 r.
l'adm1Dlatratlon de la JUBt1ce était tor
tement proclamée BUr la cont1nent pu les
d.octrines du siêcle des lUDl1.êres. (') Elle
éta1t revend1Q.\lée avec éclat par Montes
quieu, Becearia, Filangier1. En Poiople,
la particip&uon de la noblesse aux coura
de Just1ce - et c'était une particlpat10n
d'importançe décJstve - avaJt été ér1iée
en prlneJpe bea.ucoup plus t6t. DaDa lea
autres pays, on attaqua1t J'abllOlut1sme
et sem ínatrument, te tribunal profeaston
nel, on revendlqualt Wl syBtàDe ou la
jusUce serait lI.dm1n1atrée par des cltoyens
"épux" à l'inculpé, on demandait des
modiflcaUoD! de procédure de grande
portée: abolition de la théorte de. preUYe8
léillJ~, 1nIItitution de l'élaI1t.é eles partf.ea,
audleoces pllbllques, orales, adm1sIion de
la "vo1X du peuple", ce qUi a'expr1nJ.a.lt
entre autres par le princ.lpe qu'un JUIy
dolt remire des verd1cta non moti*, le
peup1e n'est pas tenu de se JWltlfler. (~)

Avee 1& Révolutioo frança.1ae et lea mau
vements révoIuUonna1res qm ODt boule·
versé les autres pays, c'est l'époque du
rapide développement d'lnatitutiona telles
que justlcea de paa, trtbUnaux de com
merce (ez1stant d'aWeura beauooup plus
tõt), de travall (tiont les premiera furent
las conse1la de prud'hommes en Fran
ce en 18081, cours d'assiSes. (8) Siéyês,
BergRSlle ("seUl le jury crlmlnel peut
réconcUier l'humanlté avee la JU8t1ce,
'la IJberté avec la 101">, Qoupll de Prefeln
(l'1natltutton da jurys n'e.ural.t PU ét6
tmportee d'Anileterre. aUe 'est propre au
génle franoala) , Robe8plerre ont déveIop
pé les revendicat10na tormulée" au COU1'll
de la Révolutlon. Le Jury fut Jnat.1~ en
France en 1791 avec les mod1!lcaUona
Qul deva1ent mfiuer SUl l'évolution ulté
rleure de cette iosUtutJon sur le cont1nent
(suppreas1on du grand JU1Y etc.). Blle tut
développée dana les année8 1793-1'iB6, oii
elle fut associee, A Paria, au Tr1bunal ré
volutionna1re. Tout d'abOI'd combattue
pa.r Na.pol.éon, eUe se stabllisa dans tout-e
la France .. ]a suite des repraentatlODS

du ConseU d 'l!:tat sou! le COnauIat. et
surtout soUlll'Empfre (1810:: BUe tut
Implantée (non sana rMW .', 111 Bel
gfque et en ItaUe) 'OU propol6e~
de Varsovie) dana las paJ8 qui H trouri
rent dans l'orbJte du grand Bmplre. Mala
le systéme autoritaire napo~n1eo con
tribua à placer le jury l!OUII une~
dépendaDce par rapport t, l'adminlItn
tfon polltlque, et cela du talt de 1'6tablII
sement des listes de Jurés et du rOle &ct1t
du présldent du trl.bunal

La période allant du commeneement dU
XIXIl slecle aux booulevenement8 ré~lu

tionnaires des annéea 1830 e' IMO, • eIo
ractérisa en Europe par une tendaoce
acerue à introduire l'élément popula1re
dana les cours de Juatloe. O1ltre lei COD
sidératJoDS d'ordre ldéc1otJ1que et polftique,
qui jouerent un rOle préJ)ODderant. oette
évolutJon fut !avorlaée par I.. critique
fameuse des aneJena tribunawr:. falte paz'
les JuristeB elU:-m&mes. On réclamlJ.t eD.
particuUer l'établlAem.ent du JU1'1. oon
s1déré comm.e une garanUe Importante de
Ia Uberté et du p~.

Ce fut 1e cas de l'EIpqne à pu1;ir de
1822, comme d'Une grande part1e dei P&JI
allemands (depu1s le WUrtembeq et 18
Hanovre), (1) de la Belilque à partir de
la révolutlon de 1830, (!) de la lioDpie
dllIl8 l'anllée hérorque de 1848. (11) I.
d\sCussfona Jurid1qull8 et de pteI/MI cYc1In.
chés enAllemagne Jouêreot un r61e de
portée européenne. C'Blt la 8C1eDce 101·
1enlande qui peut se prévalolr, à 1'6poque,
dea plus grands 8UCCêII (A. 7euerbaoh et.
surtout, J.C. Mitterm&!er). A l'~ des
mouvements révolUtLoonaJrea de lHl1, lei
jurys avancêrent au rang d'un dM fac
teUI'll fondamentaux du UWraI.1lme bour
8'8015. Il s'aglssait surtout de leur cmlf1er
181 atfaíres polltJques, dODt cellu relaU.,.
à la pressa. (10)

Cltons l'lntroduetloo de Victor BUlO,
aasez peu connue, falte pour "P&rW-Ou1
de", imprlmé à l'occaaIoo de 11bpoltUou.
In~rnat101\ll.W de 1861, ou fi V9t faift l'hia
tolre breve de Pula, n'1&1a parIe de I'ale
nir aUIISI. et cela nous vaut cette utolNe
européenne, QU'oo li. prif6rie daDa mte
éditlon à tout autre tat.e de BUlO: "Au
vingt1ême siêcle, fi 'Y aura UDe n&t1oI1 ex·
tn.ordln&ire ...... Quant .. la. juatkle. "eue
aura ])Our 1'autorlté à peu prélle l"IBIMJOt
que noWl avODS pour l'ortbodolde; un
proces de presse lui semblent. ce que ll.OUI
sembleralt un p~ d'hérilI1e; eDe ad
mettra la vindicte contre leis 6:riftll»
j',lSte oomme naus lLdmettona 11. vInd.Icte
contre les utronomee... li ptII' .ri m1lOlW.
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loin d'être sa peur, sera sa joie. Elle aura.
la suprême justice de la bonté. Elle sera
pudique et indignée devant les barba
ries. .. Chez cette nation, la pénallté
fondra et décroitra dans l'instruction
grandissante comme la glace au soleille-
vant"'. (11) •

Mais revenons à la réallté des cho.ses.
En Italie, les jurys furent implantés en
1848-1849 dans le Royaume de Sardaigne,
et dans le pays tout entier en 1859-1874.
Dans la seconde moitíé du XIXe siecle,
l'élément populaíre participant à l'admi
nistration de la justice, modéré par les
juges de carriêre, devint en général par
tie intégrante du concept fameux "Der
Rechtsstaat". (12)

Une attention particuliêre doit étre accor
dée aux solutions différentes adoptées dans
des pays même voisins: elles étaient dues
aux traditiona générales et juridiques dif
férentes, et à une évolution socio-écono
mique autre. C'est ainsí que l'on doit com

prendre les différences existantes entre
la jurisprudence de la Belgique et celle
des Pa,ys-Bas. Les juristes belges se ran
geaiellt depuis la révolution de 1830 par
mi les partisans les plus zélés de la par
ticipation des juges populaires à l'admi
nistration de la justice. Aux Pays-Bas, 11
était et reste de rêgle que les juges de
carrlêre composent les cours de justice
ainsi que les tribunaux de commerce. (UI)

Au cours des derniêres décennies du XIXe
siêcle, en Allemagne, surtout à l'époque
de la grande codification du droit et de
la procédure pénale dans les années
1875-1879, et dans d'autres pays ont com
mencé à se multiplier les griefs avancés
au premier plan contre les jurys. De nom
breuses raisons socialement évidentes oU
d'une valeur pratique témoignaient en
faveur de la participation d'un élément
populaire aux justices de paix et aux trf
bunaux de travail naissants. (14) Quant
aux jurys, on dénonçait de plus en plus
souvent leur ignorance et leur dilettan
tísme, on leur reprochait de se laisser
influencer par des pressions locales et
collectives, par la presse et l'opinion pu
blique, de se laisser guider par des senti
ments cllangeants; on considérait cette
instítution, née dana de petits groupes
sociaux, comme dépassée par le pragres
de la vie socio-économique, de la civilisa
tion, de la scíence juridique et d'autres
sciences sociales, comme n'étant plus
adaptée aux besoins de la jurisprudence.
On soulignait dana ces discussiona et cri
tiques que les juges populaires devenaient
inutiles dans "l'état de droit" lorsque

l'indépendance des juges professionnels
dans l'exercice de leur fonction était ef
ficacement garantie. Les adversaires de
cette thêse dérnontraient qu'en réalité ce
n'était souvent qu'une fiction.
Les partisana de la participation d'élé
ments populaires dans l'organisation ju
díciaire, surtout des jurys, démontraient
en général qu'indépendamment de leurs
lacunes, ceux-ci contribuent à atténuer
les vicissitudes du positivisme juridique, le
formalisrne et la routine (rappelona la
déclaration mémorable de R. Ihering) ,
(15) et à garantir aux tribunaux une
réeUe indépendance. I1s constataient
également que toutes les lacunes décou
laient d'une source, notamment le man
que d'une instruction et d'une culture suf
fisantes, ce qui évidemment peut et doit
changer, ou, pénétrant pIas avant, lls
voyaient le mal dans l'ordre vlcieux des
rapports politiques et sociaux.

En Autriche, apres un bref essai en 1848,
les jurys furent introduits en 1873, mais
bientôt on commença à avancer des pro
jeta de réforme, y compris même leur
suppression. (16) Outre l'institution des
Schwurgerichte (trois juges de ca.rriêre
et douze jurés) , on créa en Allemagne, à
commencer par Hambourg, des Schoj
tengerichte. On commença à limiter les
compétences des jurys. (17) En 1864, l'ina
titution des juges de paix et des jurys
fut introduite en Russie, mais, apres les
premiers procês falts datl8 un esprlt li
béral, on se hâta de dépoUiller le jury des
compétences fondamentllles en matiêre
politique. (18) En Pologne, dana la partie
russe, les jurys ne furent pa,s introduits.
Le Quatriême Congrês des Juristes Polo
naiJ:;, organisé à Cracovie en 1906, qui se
tenait dans l'atmosphêre de la révolution
en Russie et dans le Royaume de Polo
gne, demandait une démocratísation des
tribunaux dans tous les territoires polo
nais. (19)

11 serait intéressant d'étudier les trans
formations et l'évolution de J'organisation
judiciaire dans les pays d'Amérique La
tine. Le systême des jurys fut le plus dé
veloppé, en ce qui concerne ce groupe de
pays, au Mexique (1917) et au Brésil
<d'aprês la loi de 1938 en particulier).

Cette institution a été adoptée dans plu
Bieurs pays d'Amérique Latine et s'y est
maintenue plus ou moins longtemps, mais
elle n'a jamais été tres appréciée sur ce
continent. (~O)

11 serait non moins intéressant d'exami
ner l'organisation des cours de justice au
Japon apres 1875, en la confrontant avec
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la pratique réelle. Se pose lei le problême
pasllionn&D.t du contact de civWmtfons
CJ!!~te&, de la l'éoeptior. du drolt et
de leurs fonctlOIlll et Itmires. se modeJant
sur la JPrance, on y introduialt l'1D.I!t1tu
tion des JUiea de palx. Dans le cadre de
la démocratlsatlon du PQ.Y!, I'lnstltutlon
de! juryl! fut 1ntrodulte au Japon par la
101 de 19:a, ~nt.rée en vl.iUeW' en 1928.
cette fo1s, 00 s'étalt lIuplré du modêle
anglals. Cependant le régime autortta!re
du pays aboutit 8 la auspenaion de cette
lnstltutlon eu 19'3 et eoe est restée l!Ua~

pendue jUll(lU'A, DOS jours. DB.Da le8 années
trente l'in&t.itutlon du. 3UIY tut mtrodu1t.e
eu Chine républlcalne, mais fi aemble
qu'elle o'ait emté que sur 18 papler. (21)
Aprês 1918 co~ldêrent dana le temps,
par!ois meJne dam UD même p&j'B, dI
versei tendances. Aiosl, en Allemagne 
compte tenl.l dea criUquea antér1~ 
Ies cours d'asslaea consldérée8 comme une
"lmportatlon trança1se" et "un corpe
étranger", furent remplacées en 1924 po.r
las graue ScAo/tengerlchte <trois juges de
carrf.ére et alX khev1nll). Eu. Buls8e, seu
lement les cantons tie Zurtch (gràce &allS
doute 8 l'lllustre école de droJt pénal du
Profeaseur MP. Pfenn1nger) et de Gene
ve, malntlment jusqu'à nOI! jours le type
"pur de cour d'a.sstses, Ies autres cantona
1n!lUtuê~t lu Scho!ten.geMchte, tout en
leur conservant l'appeDo.t1on tradltlon
neUe (Schwurgerlchte). (22)

L'un des auteurs de la ConstltuUon autri
chl.enne de 1920, qll1, taut comme la Cons
tltutloo de la Pologne reatau.rée de 1921,
garanUssalt l'extatence dea 3un'tl, :Kt.na
Kel8eD. avUlÇt. QUeIqun années plus tard
la these Que l'lnstitution de!! "douze sel
gneurs" ne peut représenter la vrale dé
mocrat1e, quJ, pour 1100 développemeot.
enge dea O!'BlUIea QuaI1tiél, BP6clall
•• (28)

Au Congrês Internatlonal de OroU Pénal
de Palenne, m 1933, se sont affrontées
deux conceptlObl!. Les ldéea étai.eDt ég&
lement Partalréell en Pologne. Alna1, Im
trais rapporteul'5 polona1s repriaentaient
trois tendances: le maintien des coum
d'll8a1Ses en tant qu'iostitutlona démocra
tiques, contrlbuant à l'1P.dépendance dea
tribunaux, surtout danlI 188 aftalres poll
tlqut!s (8. Oluer, aotuellement profeueur
o.W1: Universltlls de Uêge et de Louvam),
{24) la 8uppress1on de cette 1IlStltutlon.
BCcompa(née d 'une garantia r6eUe de
l'indéPendance des j~88 de earrJilre (A.
MOifln1ckH, le reJet compIt!t de cette 1n.s
tltutlen considél'ée comme dé~, lS&D8
revendI.quer en même temP3 des garan-

ties spéclales d'indépendance pour les
JUies (E.B. Rappaport). (2~) Le congrifl
8e pronQ0Ç6. à. la. maniere du ~Uiemmtde
8alomon: maintenir les cours d'ass1Ies lA
ou eIles 1nc&malent Ia trad1tfon, introdUi~
re les ~eV1nages danB les autres pays.
(2a) Les jurys furent de nouveau l'obJet
de violentes attaQUe8 la même année au
Congres des JUIh'.teB àes "Pays SlaYes, à
Bratlslo.VB. (27)

En même temps prena\ient le dessU8 dana
d'asIlez nombreux pays d'autrea tendances
souvent, diIons, technJcJ8teB, maia eu ré~

néral nettemt!nt antfllbéralea. volte las
c1ata. cette aituatlon entralna plus par
tlcUl1~ent la llmItatlon de la oom~

pétence et du rOle dee jurys, ou leur dia·
parition avec, en m~me temPl!, I'MImina~

tlon dea autret!l formes de partlc1patlon
des Juges pOpulab'es ~ l'&dmlnIatratl.on de
la. Justice et dana l'ensemb!e des POUVolrl
de I~t (Hongrfe, Espagne, Bulgarte,
Yougoslavle, Autrlche. en 1934, ou, BOU8 1e
nom de Schwurgerichte, turent Introduit.e
lea grosse Schoflengerichte, com{KISéB de
trols juges de carriêre et troia écheTInB,
ce qui assuralt la suprémaUe a11% pre~

miers). En ltalle, la Iutte dt!3 beIle8 tra
d1tions de la lC1ence jurid1que contre lei
tene1ances tascl5tes se IlOlda dana lee m
néea 1931-35 pe.r 1& créatlon des échev1~

nages (Je tribunal et cinq WleI'cni). (28)
L'Allemagne des nazIB abusa à l'eDCODtl'e
dei trfbunB.ux, toUt comme dana I...u~
tres domalnet!l, du tenne "popula1rea"
paUl qUIll1t1er Je.s mB8'lstratures qui 1eur
reata1ent entlerement subordonnéB, et, te
ler septembre 1939, é11mlna entierement
des tribunaux I'éIément populB1re laJque.
C'étal.t une des nombreuae.s manifesta
t10nB du méprls de la ]01 dana IaqueDe
s'enfonçalt le régJmt! du nle Re1ch.

En Pologne, en Tc:bécolJlovaqui!, fortes
étaient les tradltiom qUi accentuaient le
rOle da'J éléments populal.res dana IM trt
bunaux; aussl, dans le8 preml~res années
qui sUiv1rent 1918, des garant1es conatl
tutionneUe6 leur a.eaurêrent-ellea une 1&1:
ge plaee dans ees pay~. ~~'9) Par la lIutte'
Ie8 tendancel! mentionneell s'y manH8IIt6
rent egalement paUl des raiIJOJl!l solt ma
tériel1es. lIOit antillbér&1es (cooune eu
mattere de preMe) Qui lmpoe6rent des
reatriet1nns ,urtout " l'iD1t1tut1on des
jurya. La 101 de 1928 aur l'organ1sat1on
dea cours de juatioe institua, 11 est vraI.
les jurys sur tout le terr1to1re de l'1:tat
polonais, Iiuivant en ceIa la CODIIt1tutloD
de 1921. TouteM!!, en pratique, Ila n'''~

t.erent que óana l'ancien domaine polo-
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nais de l'Autriche. 11s furent abolis dans
toure la Pologne en 1938. (30)

Ajoutons qU'en même temps dans certai
nes lnstitutions judiciaires, comme les
tribunaux des assurances sociales, est ap
parue la tentative d'introduire un re
présentant de I'État, qui n'étaít par prin
cipe ni juge professionnel ni juge popu
laire. En France, en Allemagne, et plus
tard en Pologne, laquelle a suivi l'exemple
de ces deux pays, a été créée la fonction
de représentant de l'intérét puhlic <com
missaire du Gouvernement, Kommissar
ilur Wahrnehmung des ofientlichen In
teresses) , institution intéressante du
point de vue de nouveIles constructions
juridiques, mais qu'on ne peut pas con
fondre avec le facteur populaire.

Et enfin, à partir de 1945, dans la plu
part des l!:tats furent adoptés les princi
pes sUivants: reOOur aux institutions an
térieures ã l'êre fasciste rRépublique Fé
dérale d'Allemagne, Autriche). établis
sement de jurys et d'échevinages, suivant
ce qu'ils avaient à connaitre (par exem
pIe, l'Italie), (31) ou association dans une
même institution de l'élément du jury et
de l'elémeut de l'échevinage dans les
cours d'~ises réformées, ou le tribunal
et le jury décident ensemble de la eUlpa
billté et de la peine et ou le president du
tribunal assume un rõle directeur (Fran
ce). (32) Parmi les phénomênes généraux
se range l'abandon da nombre "classique"
de dOU2óe jurés, la diminution tant du
uombre de,s jurés que de celu! des éche
"ius (assesseurs populaires) dans les tri
bunaux en questiono
Aux l!:tats-Unis d'Amérique prédomme
avec des variantes dans l'organisation
judiciaire fédérale et des lttats. le type
en principe primaire des jurys ang1als du
XVIle siêcle qui, pour les colonles, COns
tituRit au XVllIe siêcle un prédeux ins
trument de lutte contre la Couronne,
puis un important facteur d'édification
du nouveI l!:t.at fédéral et de sa démOCl'a
tie. Les cinquieme et sixiême Amende
ments à la Constitution des !:tat.s~Ums

ont confirmé les principes coustitution
neIs des jurys, Ie grand jury compris. A
partir de la seconde moitié du XIXe
siêcle, lndépendamment des modifica
tions appartées à la législation fédérale
et introduttes dans la pratique, entre
autres sous une certalne innUence fran
çaise, ont commencé à se manifester
d'une maniere de plus en plus aigilé les
contradictlons entre la vieille instttution
des XVII-XVIIle siêcles, et les nouveaux
besoins et les formes jeunes d'une soclé-

tê en voie de passer rapldement du stade
agraire et .de 18, frontier society à la 50
eiéte industrielle avec sa civi1isatlon si
dynamique, technique et urbalne. (33).

Lã, comme dans les autres pays - si ce
n'est que ce fut probablement bien plus
tôt -, la rapide montée démograph1que
a également commeucé à joner son rOle.
Or, les deux institutions, des justices de
paix et des jurys, étRient issues des rap
port.s de volsinage dans le came des pc
tites agglomérations et leur étaient e.dap
tées. Les juristes, les hommes politiques,
les écrivains américains (W. Faulkner)
indiquent de plus en plus souvent ces
contradictious, ainsi que les collisions qui
se produisent entre la défense des droits
et des intérêts de l'individu et de toute la
démocratie, et les abus provOQués par
l'aetion des différents groupes sociaux,
groupes de pressiono (.H)

Parmi ces abus figure le droit. exploité
à outrance, de récuser les jurés peu do
ciles par les représentants des parties.
On insiste aussl sur la durée et les frais
de la procédure. Néanmoins d'autres
opinions défendent l'institution de l'élé
ment populaire daus l'organisation JU
diciaire américaine, en y voyant une ma
nifestation véritabie de Ia démocratie.

FocalizandQ, a seguir, as modificações por
que pas,o;aram as instituições jurídicas dos
países em processo de desenvolvimento, co
menta o jurista:

"La continuation ou la reeonstruction de
l'organisation judiciaire des pays d'Afri
que et d'Asíe lihérés du colonialisme et
cherchant des voies origlnales d'édifica
tion de l'l!:tat, le passage des tribunaux
tribaIs aux cours de justice modemes
constituent un probleme à part, extrê
mement int.ére.ssant. n taut évldemment
distlnguer diverses aires de traditions,
d'influences et d'Qrientatlons actuelles.
L'implant.ation, autrefois. avec diverses
mutations, des systkmes européens dans
]es possessions anglaises ande) ou fran
çaises était considérée dans les métropo
les comme un succês de la eivilisation.
Cependant. le fait que certaines Institu
Mous (par exemple, les jurys en Inde) ,
n'ont subsisté que partiellement, et que
1'0n constate une tendance à opposer le
droit africain au droit européen, têmoi
gne qu'elles sont assez souvent en con
tradiction avec les traditions locales et
les besolns, le monde des idées et, pour
aUer plus avant, l'aire donnée de civili
sation.
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En prineipe, les institutions jurid1ques
d'Atrlque dans les aneiens .rerrttotres 811
glals et français ont tendance à sUbsister.
(8~) C'est le eas, par exemple, du Gha
nEl, oli se ma.1nUent Ia présenCe de Juges
"lares" dans les tribunaux locaux, d'u
sesseun, de juges populaires qui con
nais&ent le drolt local ou coutumler, et
du jury pour les affa1res dans lesquelles
peut être requlse la pelne de morto (86)

on connait aussi des tentatlves vlsant à
associer certe.ines instltutlons locales aux
lnstitutions qui ont fait leura preuves
en Europe ou aux J!:tats-UtúB, ee Qui
témolgne de QuelQue chose de plus pro
tond, not&mment du contact des diver
ses eiv1Usations, et, évldemment, d'inf1u
ences. n en est a1ns1 dana l'organisatJ.on
malgache en vole de développement, (81)
du Sénégal, du MaU, du Dahomey (par
exemple, 1es trlbunaux de concU1&tlon),
du Cameroun. en RépubUque de SomaUe.
La Constitutlon de ce dern1er pB.ys, ré
digée par des experts de I'ONU. établlt
l'lnstitutlon ane1enne des asseaseurs. ex
perta en drolt coutumler (ceci re.ppelle
les tribunaux de l'Europe médiévale), et
crée les cOUts d'assises, Qui dolvent être
une des formes de la partieipat10n de la
socIété au pouvoir d~at et l'expression
de la souveraJneté de la naUon.

Les pays ou domlnent les infiuences de
l'Islam constituent un C88 particuller. La
régle dans ces pays c'est I'lnstltutlon du
juge un1Q.ue (le cadi), qui tire BeS origi
nes encore du systeme de droit de By
zanee. Ce Juge unfque peut être asslsté
par des conse1ls. (38)

Les régimes des pays en voie de déve
loppement sont muItlples, dJvers, souvent
contradtctoIres. I1s constituent un ensem
ble oU se mêlent 1e passé et 1e présent,
des Institutions héritées des slêcles et
des notions empruntées à des elv111sa
tions radicalement d1fférentes. Le coup
d'relI jeté sur les tnstttutlons judic1a1res
confirme le besoln, suivant l'exemple des
économistes, de la formation d'une theó
rle plus nuancée de la croiBsance socio
pOUtique."

Agora faz oDeio Lesnodorsld reterêncla à
evolução da. Orga.nizaçll.o ~udiciárla llOc1allsta,
e traz à baila os nomes dos primeIros tribu
nais criados, Da U.R.8.S., ElO tempo da Re
volUção de 191'7:

.. . .. tribunal de la conscience pUblique,
tribunal révolutlonnaire provisolre, tri
bunal publ1c. tribunal popul.alre.

E aponta os principias implantados pelos
primeiros decretos sóbre a matéria, editados
enl novembro de 1911 e março de 1918:

". .. l'élection de tous les Juge.s par les
citoyens (rappelons cependant (lue ce
principe apparait aussl aux :ltats-Un18
ou en Suisse), I'association aux eours de
justice de premiere !nst&nce du juge de
camê1'e, Qui preside, et des 1l88e88eU1'8
papuiaires, la eréation de nouveI1es for
mes de procédure qui déchugent l'au·
dienee de l'excês de formalisme et rap
prochent le trtbunal de 1& nat10n (par
exemple, audiences tenues dana les usi
nes) .

Considera, então, as mutaç6es so!rtde.r. par
tais prlnelplos. a partir de 1944/1945, em face
dos mais diversos fatôres, tais como conti
gêncIas locaJs, 8S tr~d1ÇÕe8 de ca.da ne.c;l.o,
tipos de cIvilização etc.:

"Aios!, le principe de l'elect1on de tous
les juges, donc aussi des Jures de car
rlere, s'expr1nl.e, au cours de l'évolutlon
- et encore aujourd~u1 - SOU8 divenea
formes: leur élection soft o.u scrutln di
rect et unlversel (outra 1'U.R.B.B., m
Tchécoslovaqule), soft par las organea su
prêmes de l'J!:tat et les conse1ls provin
ciaux du peuple (da.IlS la. plupllJt dea
pays). (311)

Le prlnc1pe du tribunal comprena.nt des
assesseurs papUlElires, qui jU8'e en pre
m1ere lnstance, s'exprime dana 58 com
pOBition: un juge de cu.rrtere et deux
assesseurs populaires. Las .l1m1tationa de
compétences portent, par exemple, en
Pologne, SUl une partie assez esseutie11e
des affaires civiles, sauf que ce tribunal
connait de toutes les affaires relevant
du droit de la famil1e etc. La répartltlon
des fonct1ons et sa techn1que posent aussI
certains problemes. Les autres affa1res
civ1les sont souvent soum1ses au juge de
camere du tribunal de premiere inlItan·
ce, Qui statue seUl. (.0)

Les juges de carrl.ere et les aaaesaeurs
papulaires ont des droits et des obllga·
tlons égaux. La processus d'uniformisa
tlon progressive de leU1'8 attl.tudes et de
1eur comportement est fo.vorisé par le
perfectionnement des connaJssances ju·
ridiques des a.ssesseurs popula1res au
cours de l'exerclce de leurs fonctlons.
ainsi Clue par 1e rOle des inlItances su
pérleures ou seUls les juges de carriêre
sont adm1B à statuer, et surtout de 1&
Cour Suprême. Les Cham.bres de cette
Cour adoptent en sesslons plénlêres des
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sentences et des directives qui engagent
les instanees infêrieures."

O mesmo autor constata ainda, na á.rea
dos países socialistas e dentro dêsse pro
cesso evolutivo da organização judicima, a
existência de um fenômeno:

"consíStant à remplacer ou à compléter
les organes de l'1:tat da.ns certatns do
maines de l'administration de la justice,
par:

a) des commissions d'arbitrage pour les
rapports de trava.il dans les usines, avee
participation des syndicats professionnels
qui y jouent un rôle directeur;

b) des comités sociaux de conciUation.
Ceux-ci, dans des réunions dans l'éta
blissement de travail, ou dans les blocs
d'habitation, tranchent les diffêrends
surgissant entre travailleurs ou entre
voisins, en associant intimement à. l'éth1,
que sociale, civique, non seulement les
normes juridiques, mais surtout le sens
de la loi. Ces sortes de "cours de jUsti
ce" nouvelles peuvent appliquer certaines
sanctions (U.R.S.S.) et être traitées
comme prenant part au pouvoír de l'Êtat
(Hongrie), ou eUes ne disposent pas de
sanctions et sont traitées comme des or
ganes distincts du pouvoir d'Stat; dans
cc cas, elles s'en réferent à. l'opinion pu
blique et, partant, influent sur eUe.

Finalmente, apresenta o jurista como a
mais recente forma da participação de ele
mentos pOpulares nos tribunais aquela exis
tente no Código de Processo Civil pOlonês,
datado de 1964:

"Dans celui-ci apparaissent la présence
de représentants des syndicats et des
autres associations sociales aupres du
citoyen, qui cherche la réalisation de ses
drolts. ainsi que des dépositions concer
nant le rôle sui generis des experts 130
ciaux." (41)

2 - O Júri na legislação brasileira
Visto o Júri no cenário internaciona1,

através da exposiçáQ do jurista. poloDês, en
caremos o assunto relativamente ao Brasil.

A matéria constitui tema intensamente de
batido, dissecado mesmo, sob todos os as·
pectos, por grandes penalistas de todo o
mundo. Ater-nos-emos, porta.nto, ao Júri
dentro da legislação brasileira, apontando
lhe as alterações ocorridas a contar da Lei
de 18 de junho de 1822; e, face às contro
vérsias, atualmente levantadas em tôrno da

soberania do Tribunal PopUlar, o encarare
mos, também, sob êsse aspecto.

Como a Espanha, que, de início, restrin
giu a atuação do Júri ao âmbito dos delito3
eleitorais (Leis de 22 de outubro de 1820 (
12 de fevereiro de 1822), o Brasil consubs
tanciou-o na Lei de 18 de junho de 1822, (42)

tendo em vista, exclusivamente, os crimes
de imprensa, ou seja, o julgamento dos es
criptos abusivos.

O diploma legal institui o tribunal leigo,
integrado por 24 cidadãos escolhidos "de en
tre os homens bons, honrados, inteligentes
e patriotas", estabelecendo que "os réus só
poderão apelar do julgado" para a Real
Clemência do Príncipe-Regente. (4~)

Em 1823, a Assembléia-Geral, Constítuinte
e Legislativa do Império do Brasil vota a
Carta de Lei de 2 de outubro, (43) sancio
nada pelo Decreto de 22 de novembro do
mesmo ano, (44) considerado, aliás, nossa
segunda lei de imprensa; eis que, adotando
o critério do diploma anterior, restringe ao
jUlgamento dos crimes de imprensa a com
petência do Tribunal do Júri. (4~)

A Carta de Lei àe 2 de outubro, após es
pecificar os delitos de imprensa e estabele
cer as penas correSpOndentes, trata do pro
cesso e julgamento de tais delitos, cuja qua
lificação, na conformidade do art. 19, "per
tence aos Conselhos de Juízes de Fato". (~~)

A Constituição do Império (25 de março
de 1824) integra o Júri na composição do
Poder Judiciário, de acôrdo com o art. 151:

"O Poder Judicial ê independente e
será composto de juízes e jurados, os
quais terão lugar, assim no cível como
no crime, nos casos e pelo modo que
os códigos determinarem."

Em face do art. 151, é oportuno que nos
reportemos ao comentário de João Barba
lho, (4:í) endereçado às decisões do Júri em
matéria cível:

"Apesar de estabelecido também para o
julgamento de Questões civjs (Const.
Imp., art. cit.), estas continuam a ser
decididas sem êle, conforme a legislação
a que se refere a Lei de 20 de outubro
de 1823."

A capacidade atribuída aos jurados de de
cidir, quanto à matéria de fato, está contida
nos rermos do art. 152:

"Os jurados se pronunciam sôbre o fato,
e os juízes aplicam a lei."

O Tribunal do Júri reúne-se pela primei
ra ve:r., no Rio de Janeiro. para julgar o
crime de injúrias impressas, a 25 de junho
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de UJ25, três meses, portanto, após Il pro
mulgaçAo da carta do Império. (46)

Em 1830. eom o diploma legal de 20 de
setembro. a JnstitUiçAo do JlÍri aparece com
caracterfstiC&8 definidas, ou melhor, recebe
"organização mais especifica", segundo ob
serva Josí. FuDElllco MARQUh, (41) repor
tando-se a Athos Veloso.

A leI prescreve o ..Jury dBo Accusação" e
o "Jury de JUlgaç60", nos TitUles IV e V.
respectivamente. (48) Nas Disposições Ge
rais, prevê a apelação das sentenças do Tri
bunal para a Relação do Distrito (art. '10),
de cUjas decisões "poder-se-á recorrer por
meio de reviSta para o Tribunal competen
te" (art. 73). Nos têrmos do art. 71, na hi·
PÓtese de 8. Relação julgar procedente o re
cl1rllO, "fonnar-se-á nOvo processo na sub
seqüente sessAo com outros jurados".

Logo &p6s a lei de setembro. ou seja, a 16
de dezembro de 1830, tem-se o primeiro Có
digo Cr1ml.nal brasileiro, que incorporou os
principias contidos naquele diploma legal.
E a 29 de novembro de 1832 verl11ca-se a
promulgação do Código de Processo Crtm.lnal,
que detere "à competência do J1iri o jUlga
mento de grande nlÍlllero de espécies deU
tuosas". Persistem os dois conselhos de JU
rados: um chamado Júri de aeusaçAo, outro,
j1Ír1 de setença. (411)

O Código de Processo Crlm1naJ. do Império.
comenta Joú FuDElllco MAIlQUJ:S, (110) atra
vés de observaçAo de CÃNDIDO DE OUVEIllA
FILHo, "imitando as leis inglêsas, norte-ame
ricanas e francesas, deu ao Júri atribuições
ampUssimas, superiores ao grau de desen
volvimento da naçAo, que se constttula. es
quecendo-se assim o legiBlador de que u
1nBtltulç6es judiciárias, segundo observa M1t·
termaler, para que tenham bom êxito, tam
bém exigem cUltura, terreno e cUma apro
priado." E analisa ainda JoSÉ Fu%lEllIOO
MARQUES: (~1)

"F'óra grande o salto do Livro V das or
denações do Reino para o llberalíssimo
regtme do Código de Processo Crtm1nal
- o que levQU () próprio aUWf dêste, o
senador Alves Branco. em setembro de
1835, a propor a reforma parcial da le
gislaçl.o em vigor. IlObretudo em relação
aos juizes de paz e ao Júri. Por outro
lado, as agitações poUticas e movimentos
revolucionários que, entre 1830 e 1840, as
801lU'am o Pabl. deram causa à. reação
moná.rqmco-conaervadora, com a pro
mulga(!Ao da. Lei nQ 261, de , de dezembro
de 1841, logo seguida do Regulamento
nq 120. de :n de janeiro de 1M2, com

protundas modi!icaç6es na OI'lBDfllçlo
judiciária e também na institUiç&o do
Jilrl.....

No que tange à lei 261 (02) supracItada,
são, sem dúvida. profundas as alteraç6ea de
que tala o jurista, relativamente &O Júrt. A
começar pelO Corpo de Jurados. é suprimido o
Júrl de Acusaçlo, preaente nas leis anterio
res. Novos requisitos se exigem para 08
membros <to único Conselho de Jurad<la,
constltuido na forma preserfta no CapitUlo
V do 'I1tulo I; as crimes de contrabando lIio
transpostos para o Ambito da. competência
dos Juizea Municipais. conforme art. 11, ,
1.... asstm como os crimes funcfonais. DOI!
têrmos do art. 24. § 6.°. da mesma lei, &lo
julgados pelos Juizes de Diretto, em detrf
mento, é evidente, da competência do Tri"oU
nal Popular. Além dJaso, as 1Dden1zaçOelJ. em
todos os casos, passam B ser pedidaIJ por
açlo cfvfl. (~8) O art. 79 da Lei em causa
prescreve a apelação das sentenças do JlU1.
dizendo quando e de como o Julz de Direito
apelará ex ofjicfo.

Da competêncl.s. do Jm1, INbtrai-se tam
bém, por via da Lei n.q 662, de 2 de julho
de 1850 (~~) (e o Regulamento n.o '107, de 9
de outubro). "o jUlgamento doa crimes de
moeda falsa, roubo, homie1d1o. noa mUD1c1
pios da fronteira do Impérfo, res18tência e
tirada de presos, e bs.ncarrota". Nestes CUOII,
entretanto, a competência é reatabeleelda
posteriormente.

A institUiçio, por fOrça da I.e1 n 9 2.038. de
20 de setembro de 1871 (I~) <RecuIamentadB
pelo Decreto n9 4. .824. de 22 de novembro
do mesmo ano), (66) assim como Doa têrmos
do Decreto n9 4. 99Z, de 3 de janeiro de 18'12.
(57) experimenta ainda, numerosas altera
ções. Vejamos algumll,s delas, através de ob
servaçlo de Josi Flu:DaIco!o«ARcrom: (118) •

"A Lei D9 2.033, de 20 de setembro de
1871, regulamentada pelo Decreto n11me
lO 4.824, de 2a de novembro do dito ano,
têz novas alterações na legfs1açio judi
c1ár1a do País, vindo a .~ o Júri.
Manteve a divisA0 terrltorfal em dl8tr1toa
de Relação. comarca, têrmos e di8tr1toB
de paz, IDR8 class1f1cou as comarcaa em
gerais e especiais, compreendendo estas
as que estavam situadas na sede doa Trf·
bun&1s de Relação, ou 88 que fOSsem com
postas de um só têrmo, contanto que se
pudesse ir e voltar da. sede da RelaçAo
num mesmo dia.

Foi restabelecida a competência do Júri
para OiS crimes que a Lei n9 682, de '1
de julho de 1850, havia atr:lbufdo aoa jm
Je8.
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Foram extintas as atribuições dos chefes
de policia, delegados e subdelegados pa
ra a formação da culpa e pronúncia nos
crimes comuns, ressalvada, apenas, a do
chefe de polícia na hipótese de crime de
excepcional gravidade, oU quando no cri
me estivesse envolvida pessoa cuja in
fluência pudesse prejudicar a ação da
justiça. As pronúncias passaram a ser
da competência dos JUÍZes de direito nas
comarcas especiais, com recurso volun
tário para a Relação, e dos juízes mu
nicipais, com recurso ex offieio para o
juiz de direito, nas comarcas gerais.

As sessões do Júri nas comarcas especiais
eram convocadas pelo juiz de direito res
pectivo, por determinação do presidente
da Relação, e, três dias antes da reunião
do Júri, o juiz devia remeter os proces
sos que tivessem de ser julgados ao ser
cretãrio da Relação, para que fôssem
apresentados ao Presidente e distribuí
dos entre os desembargadores. A presi
dência dos trabalhos do Júri competia
ao desembargador a quem tivesse sido
distribuído o processo por julgar. Aos
referidos juízes de direito cabiam as atri
buições que eram anteriormente confe
ridas aos juizes municipais quanto aos
atos preparatórios para o jUlgamento pe
rante o Júri e a de proceder ao sorteia
dos jurados. A êles incumbia presidir as
sessões preparatórias do Júri, até haver
ntímero legal, quando o desembargador
respectivo era chamado a assumir a pre
sidência.

Foi derrogado o art. 66 da Lei n~ 261,
de 3 de dezembro de 1841, e restabelecido
o art. 332 do Código de Processa Cri
minal.

O Decreto n9 4.992, de 3 de janeiro de
1872, alterou algumas disposições na par
te relativa à presidência do Jtir1 nas co
marcas especiais, onde cada sessão pas
sou a ser presidida pelo desembargador
da Relação do distrito que fÔSse des1g~

nado pelo presidente, segundo a ordem de
antigUidade. Pelo aludido decreto, os
processos enviados pelo ju~ de direito ao
secretário da Relação. ao invés de se
rem distribuidos entre os desembargado
res, eram encaminhados ao desembarga
dor a quem competia presidir a sessão."

Proclamada a República, antes, porém da
promulgação da primeira Carta Republica
na, o Júri federal é previsto nos têrmo$ do
Decreto n.O 848, de 11 de outubro de 1890. (50)
expedido com vistas à organização da Jus
tiça federaL Jost F'REtlERICO MARQUES, (60)

citando o Professor J. C. Mendes de Almeida,
informa que "o Júri de sentença federal, se
gundo o Decreto federal n9 848, de 11 de ou~

tubro de 1890, era também composto de doze
juizes de fato, sorteados dentre trinta e seis
cidadãos do corpo de jurados estadual (ar
tigos 71 e 94) da comarca. Formavam a
culpa os juizes secionais e, mais tarde, pelo
Decreto federal nQ 1.420, de 21 de fevereiro
de 1891, (61) os juIzes substitutos. Estavam
afastados da competência do Júri os pro
cessos e jUlgamentos de crimes políticos.

Apesar dos embates, a despeito de altera
ções de tôda ordem, a instituição .10 Júri, ob
serva RUY (62) "atravessou incólume a
história imperial". Reporta-se RUY BARBOSA,

fundamentando a afirmação, à exposição de
motivos do Ministro Campos Sales ao Decre
to nQ 1.030, de 14 de novembro de 1890, expe~
dido com vistas à organização da justiça do
Distrito Federal:

" ... Nesse trabalho, procurando imprimir
todo O relêvo aos caracteres que a pudes
sem recomendar à estima da opinião
competente, um dos pontos que teve es
pecialmente em mira o Ministro da Jus
tiça foi acentuar que o ato do Govêmo
Provisório não desfalcava os direitos ad
quiridos pela popUlação às antigas ins
tituições protetoras da liberdade, e, em
vez de lhes reduzir a área de ação, a en
sanchava. A organização proposta, d1zi8
êle, respeita a posse, em que estio os po
vos da sua justiça local, e amplia-lhe a
competência" .

Nessa posse, constituia o Júri um dos
·eJementos de mais preço, e o poder so
berano da junta revolUcionária não ou~

BOU tocar-lhe. Salvo acessórias modüica
ções na qualificação dos jurados e no sor
teio, punha especial cuidado em declarar
que as inovações daquela reorganização
o não ofendem: "Na organização e fun
ções do júri não houve alteração."

A COJU;tituição de 24 de fevereiro de 1891
ma.ntém a instituição no § 31 do art. 72:

Art. '12 - A Constituiçáo assegura a
brasileiros e a estrangeiros residentes no
país a ínviolabUidade cios direitos con
cernentes à liberdade, à segurança in
dividual e à. propriedade, nos têrmos se
guintes:

§ 31 - Ê mantida a instItuIção do Júri."

Conta-nos JOÃo BAIUlALHO (63) que

"Dos trabalhos preliminares da Constitui
ção republicana, apenas expressamente
o consagrava o Projeto Magalhães Cas-
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tro (art. (13). Nlo Vinha na Constitui·
çAo Q1HI o roverno prcYi86J1o aprellentou
ao CODITtUO COlI,l$ltulnte e que ~produ

z1a a orpnizaçAo JUd1c1árfa do Decreto
do gtlv!rno Pl'Ov1I6r1o n.9 8f8, de 11 de
outubro de 1810, menos na plU'te que
consarrava o Julpmento por Jurados dos
crtme8 sujeit4J6 I. Jurtadtç10 federal
(art. ,,~). E tato lL multc8 I!e lrJiIUroU
uma ameaça e pertro para eMA institui-

. çAo, cuJa sorte ficava usIm Inteiramente
dependente do arbítrio dII8 leg1alaturas.

Na primeira dl.cU8do (sesslo 'de 8 de
Janeiro de 1881, .A'/I.ft., do Congr. ~t.,
lOI. lI, pq. 133), o deputado A. Mllton,
apresentou .. IJelrUtnte emenda e nIo foi
aprovlda:

"Acretlcente-ae onde convier:

O JUlIameDto 4e todos os erlmM, ex
ceto os caaos positivamente determi
nados na CO!lstltuiçlo 11 outraa leta, in
cumbe ao J1lri, respeitado o mais pos~

sível o fOro do deUte."

Na Jle4UI1da discUAio {.seuio do dia 27
de jane1ro} , Ilurgiu ouva emenda, dlzen
do asaIm: "Berá mantida a ibatituiçlo
do Júri" e era ant])8lada por trinta e
tréll asainaturu. <ADn. cit., vol. n, pé.
rtna 22fH.

Contra ela na Besdo 130 dia seguinte
mantfeatava-se o deputado Joio Vieira,
dJzendo (Ano. cit., PfII. 61) :

"- Na atuaIldade o Júri .nlo tem ex
pll.caçio; manU-Io, .lato é, arrolar In
dlBttntamente tnc:UViduoa que todos 08
anós façam aa vezes de Julz é o mll6JDO
que todOll oe anoe arrolar ind1Y:Eduos
para Iel"rirem de ll1!alates, sapateiros
etc., sem que êlM nunca tenham exer
cido~ offciOl'l.

A tunçAo de Jurado e~e cerw. eul
tura, 10 menos certos conhedmentos
gerafll, exile uma atençio refletida. o
exerc1clo da refle:Elo.

TodoIs que eervem no júri eatlo ll8S
eondit;&la de d~penh&rbte mister?

-= muito f~U o exame du provu do
crime, quue sempre fatoll multo com
plexOCl? Por conseguinte, de acOrdo
com uma boa oraanJzaçl.o judie1árla,
a InatitulçA.o do Júri é inllCeltável, é
mesmo ~lona.l.

O dnador espanhol Bllvela, quando
em 1883 se· dIscUtia a 1natituiçAo do
jlhi e Garotalo, preaidente do trlbw1al
de NapOÜII. o crtsmaram de g1UZrdll
xacimUll do direito.

o júri eatá. para. wnao~ Ju
dlc1ária racfonal, UIIim como a IU&rda
naclonllJ. ptora uma~o mnItar
regular.

"A guarda nacional, diz o liblo ma
ptrado Italiano, foi .boUda 00Iú0 um
nlo-sen1lO e entretanto ela err. pelo
menos lnofens1v&; o lúrl também ~

um nAo-senso, mas ~ txtremamente pe
rigoso."

08 próprios defenllOfe8 do júri quenlm
hoje arl!ItocraUsã.-Io, POl'QWI recouhece·
cem que ~e comete erTOI deplorá
veis, oU prejudicando o acUlBdo, ou
prejudicando a soc1edade.

Entre nós há tlLlvez mala corretivos
na legiBlaçAo para 08 abuIoe do J\Ú'1
do <lue em. ~\ll!J.llueT dOIl paiaee ElItn,n
ge1ros; temos as apelaç6ea a: ofllc1o
em C&8Oll espec1ab e recUl'lOl'l deIco
nhecidos em oUtru.

O juiz que prepara queaitos de propó
sito pe.n. o júri teIllOnd« de modo
que êles não expr1IDam a verdade e a
justiça, n10 ~ d!pl[) de lIe1' juJa. nem
mesmo dêste nome; mas o que pode
suceder em ta1a CUCI8 6 que a organi
zação dos ques1t4J6, sendo uma funçIo
multo oomplaa, ]lOrIlU9 ê na1In.m~

cUffc11 discriminar aa quest6el de di
reito dlWl de fato, da1 re8!Jlta que nem
8Ilmpre podem ser multo claro8 oe que·
s.ltos e o júri é o menoe próprio e
competente para interpretÁ-los e rei
pondê-\D8 oon'Yen1en.tem.ente, tOmO 1'
conhecem os grandes proceuuaU8taa,
entre êles o protll8801" Ferd1n&nd.o Pu
gl1&."

Não esteve, porém, por essaa raa6ea a
meJorta do COngrl!8llO e. por dUall vota
ç6es <em 9 e 18 de fe'V8reb'o de 1881),
aprovou a emenda que foi coDvertkla no
parigrafo de que nos ocupambll."

o 1&con1!mo do texto oooatttuclona1 dá art
pm a copiosa d18cU8Sio sObre •.esta.ri& OU
nlo mantido o processo do Júri, tal quaJ exis
tia anteriormente.

0p1n10ea abaUzadu 111 defrontam. IfcUran
do entre aquelas que se m.anu.tam pela
manutenção do procesBO nos têrmoe anterior
mente estabe1ec1dOll, a de Ruy Barboea, Joio
Mendes Junior, Pedro Leasa etc~

Já CAnOS MnnlJI1ANo,ll'nuImo watt.uaa,
entre outros. expendflm parecer no IeDUdo
de que 1mPQ66ive1 é l!e manter o '}Url DnõYe1
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e estagnado, alheio à mobilidade íncontes
tável do processo. (64)

Em seguida à primeira Carta da ~públi

ca, novas alterações se operam com relação
ao Júri, através das diferentes leis expedi
das. pertinentes à matéria. Haja vista a Lei
federal n.9 221, de 20 de novembro de 1894,
(65) cujo artigo 11 José Frederico Marques
põe em evidência, pelo fato de haver tornado
"o corpo de jurados federais menos de
pendente do corPo de jurados estaduais
da comarca". Com referência ao raio de
ação do Júri federal, determina-lhe a com~

petência o art. 20 do referido diploma. legaL

No Título IH, Capítulo n, concernente
aos recursos, a Lei n9 221, de 1891, prevê:
"As apelações criminais das sentenças pro·
feridas pelos juizes secionais ou pelo Júri
federal." (art. 54, lI!).

De 3 de novembro de 18.98, tem-se a Lei
n.O 515 (66), que "Providencia sôbre o jul
gamento dos crimes de moeda falsa, contra·
bando, peculato, falsificação de estampilhas,
selos adesivos, vales postais e outros, quali·
ficados nos arts. 221 a 223, 239 a 244, 246.
247, 250 e 265 do Cóiligo Penal". Tais crimes,
segundo consta do art. 1.0 da mesma Lel,
passam à competência do "juiz de seção no
Distrito Federal e nos Estados da União",
com a conseqüente limitação da competên
cia do Júri. Prescreve, inclusive, o art. 12 da
Lei que "OS processos em que houver culpa
formada, mas que não houverem sido ainda
submetidos ao Júri, serão remetidos ao juiz
de seção para as diligências de julgamento,
e aquêles em que houver sentença de Júr,
pendente de apelação seguirão os têrmos ul
teriores desta; mas, se o Tribunal Federal
mandar proceder a nôvo julgamento, êste
terá lugar na conformidade desta Lei".

Consolidando as reformas retro apontadas,
é expedido o Decreto federal n.9 3.084, de
5-11-1898, (IH) que regulou, por muitos anos,
o processo civil e criminal da Justiça Fe·
deral.

Nos precisos têrmos do art. 1.9 do decreto
supra, o Júri figura ao lado do Supremo Tri
bunal Federal e dos Juízes secionais, substi
tutos e suplentes, como tribunal competente
para administrar a "Justiça da União". :t;:
de 12 o número de juízes de fato no Júri
federal, os quais são "sorteados dentre 4B ri
dadãos qualificados jurados na capital do
Estado onde houver de funcionar o tribunal,
e segundo as prescriçOOs e regulamentos
tabelecidos pela legislação local." (Decreto
n9 848, art. 44; Lei n9 221, art. 15, I e IV
~ art. 80,)

A competência do Tribunal está expressa
nos itens do art. 83 do Decreto. O art. 312

prevê a apelação das sentenças proferidas
pelo Júri federal, dentre outras, para o Su
premo Tribunal. O art. 313 enumera os ca
sos em que a apelação é cabível.

Em 1923, nova modificação de caráter res
tritivo endereçada ao Tribunal Popular. Tra
ta-se do Decreto n.9 4.780, (68) de 27 de
dezembro daquele ano, que lhe esvazia a
competência, enquanto alarga o campo das
atribuições dos Juizes federais. No ano se
guinte, pelo Decreto n.9 4.861, (6!!) datado
de 19 de setembro, passam a ser processa
dos e jUlgados pelo Juiz federal os crimes
politicos e os que lhe são conexos, segundo
reza o art. 1.\' do mesmo diploma legal.

Conforme apreciação de AJly AZEVEDO
FMNCO, (70) a competência do Júri federal
fica restrita ao julgamento do "crime de
estrangeiro que, expulso do Brasil, a êle re
gressasse", o que, aliás, acrescenta, "era pre~

visto no art. 6.9 da Lei n.9 4.247. (71) de 6
de janeiro de 1921",

A Constituição de 1934 mantém. no Capí
tulo do Poder Judiciário, através do art. 72,
a instituição do Júri "com a organização e
as atribuições que lhe der a lei".

"Assim, evitando qualquer interpretação
no sentido de que a manutenção seria se
gundo a regulação anterior, ou segundo os
caracterÍSticos essenciais desta regulação ~
comenta CLÁUDlO PACHECO -, (72) ~sse dis
positivo preferiu confiar ínteiramente no cri
tério do futuro legislador ordinário para or
ganizar o júri e dar-lhe atribuições". Outra
não é a interpretação de COSTA MANSO, (73)

qUe atribui à Assembléia Constituinte o in
tento de "atender à necessidade de uma re
fonua radical da vetusta instituição, de acôr
do com os ensinamentos da ciência penal
moderna e os imperativos da defesa social
contra o delito". Também CASTRO NUNES, (74)
considerando o Júri em face da Carta de
1934, diz ter a instituição passado a "mero
aparelho judiciário. mas de existência. obri
gatória no organismo. cortadas apenas as
dúvidas, nos rumos já pacíficos da juris
prudência, quanto à latitude reservada ao
legislador ordinário para o adequar às con
veniencias da Justiça".

Carta de 193'7 - omissa. Apenas o art. 183
considera "em vigor, enquanto não revoga
das, as leis que. explícita ou impUcitamente,
não contrariem as disposições desta Cons
tituição".

Implicito no preceito genérico da Carta
de 1937, a irultituição do Júri emerge por
fôrça do Decreto-Lei n 9 167, (75) de 5 de
janeiro de 1938, que lhe acarreta alterações
substanciais. Persistia, o Júri, segundo afir-
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maçAo do I41nlmtro FraneIaco Cam.tJ(lIl, na
ExpoalçAo de- Motivos ao cltado decreto,
subentendido que estava no art. 183 da. Ca.r
ta Maior. Persistiu, entretanto, dJm1nufdo
do ponto de vtsta da soberanIa doe veredl.c
toe, considerando que o nOvo diploma legal
1n8tItufa aapeJaçAo sObre o mértto, deacôt'
do com o item b do art. 92, redigido n08
têrtnos &baiXo:

"Art. 92 - A apelaçAo sõmente pode ter
por tundamento:

(I) .

ti) Injustioa das deels6eB, por sua com
pleta divergência com as provas exis
tentes nos autos ou produzidas em ple
nário."

Apreciadas. Uvremente, as provas produzi
das, quer no sumário de cUlpa, quer no ple
nário de Jqamento, convencendo-se o Tri
bunal de ApelaçIo de que a decJsl.o do Júri
nenhum apofo encontra nos autos, dará. pro
vimento t. apelaçAo, para apUClU' a pena
JUlIta, ou absolver o réu, conforme o caso.
11: o que se contém no art. 96.

O Decreto-Lef n9 167/38, cujo sistema, no
entender de Joaf: J!'uDDICO MA!tQtJI'.S, (76)
"provou magplf1camente nos nove anos em
que vigorou", regula a lnstltulçAo do Júri
no BrasU até o advento do Cõdlgo NacfonaI
de Processo Penal. A.través dêle, (77) "fof o
Tribunal PopUlar f~era.llze.do.,pois sua atua
çAo, o que coDlltttu1u, fnegt,velmente. gra.nde
vantagem, p8880U a ser uniforme em todo
o território brasllefro, consoante dispôs seu
art. 1.9, e ensejou a primeira e salutar COD
aeqUêncfa de unidade processual, que se tor
nou efetiva na Repdblfca, quanto ao campo
penal, pelo Decreto-lei n9 3.689, de 3 de
outubro de IlKl, que entrou em vigor a 19
de Janeiro de 1942. e que é o C6d1go Nacio
nal de Proceaso Penal".

Encarando, sob outro prisma, êsse perfodo
da hfBtórfa do Tribunal PopuI&r, já OLAvo
OU"lEUA (111) expende oUtra. ordem de cott
81deraç6es, quando observa:

"No regime da ConstituiçAo de 10 de
novembro de 1937 e do Cõdlgo de Pro
ceeso Penal (Decreto-Lei n Q 3.689, de 3
de outubro de 1941). contlnuaçAD do De
creto-Lei n 9 167, de 5 de Janetro de 1938,
o Júri tfnhiL vida aparente e Uusória: as
8UlLS decfsõea eram revistas. na matéria
de fato, pelo Tribunal de Justiça, que,
deeprezando O seu veredicto. novamente
Julrava o réu. para. absolvê-Io ou con
deru\-lo, a seu t&Iante, nos poucos cri
mes õ. sua. competência. - bomie{dfo

(C6dJgo Penal. art. 121, 11 19 e ~). 1ndU
z1mento, 1nstigaçAo ou aux1l1o ao suic1d1o
(Código Penal, art. 122) e fnfantfcldio
(CódIgo Penal, art. 123) ..'

Sofrendo, assIm, um verdadeiro processo
de transformações ao sabor de reformaa, ora
favoráveis, ora desfavoré.vefB • lnatltutoAo. o
Júri é nfio só mantido como revigorado, no
contexto da Carta de 18 de setembro de 1948,
onde, sob o escudo d08 direitos e daa garan
ttaa Individuais, f1«W'a~te revestido
de expUcltos e fundamentais reqUisftos: a
tmparfdade do nllmero de seus membros, o
sigUo das votações, .. plenitude da defesa
do réu e a soberanfa dos veredictos, aItm da
competéncfa para, obrlgatOr1amente, JUlgar
08 cr1mes dolosos contra a vida (art. 141,
I 28).

:s: o ret6rno do Júrf - que ficara reduzido
à "infima condiçA.o de mero art1ficlo" - "à
categoria de direIto e gar&ntfa individuaI", no
entender de OLAVO OLIVEIJlA (7e) oU a "rea
ção ao tratamento que ao Jl1rl d.lspensara a
lei ordfná.ria, após () olvido em que o deixoU
a Carta de 10 de novembro ... ", na opinião
de AaT A%I:vI:DO FltANco. (80)

O sistema da lei ordtnã.rf&, então vigente,
segundo o qual competia ao TrtbUnal de
Justiça. conhecer das a.pelações e refonna.r,
fneluatve, B. decisA.o do JI1ri, nA.o se coaduna,
portanto, com o esplrfto da Carta de 46.
Pa.ra satisfazer aos reclamos constttucfon&18.
adaptar a competência e a organlZaçio do
Tribunal PopUlar • letra da constftufçAo, é
promulgada a Lei n9 263, de 23 de fevereiro
de 1948. (81) que tem orfgem no Projeto
n9 1/46, datado de 3 e apresentado na sessAo
de 9 de outubro de 1946 pelo senador OLAvo
OUVEIRA.

Comentando o § 28 do art. 141 da Cons
tttu.1çAo de 1946, TBndS'l'OCLBS CAVALCARTI
(82) focaliza o Júri sob a égide da Lei n9

167. de 5 de ~8.neiro de 1938, para, em se
guida, opinar sôbre a orient&çAo adotada
pela mencionada Lei n9 263:

"Já havia a nossa leglslaçfio se orientado
no sentido de limitar a fôroa dos seus
jUlgamentos" - escreve referindo-se ao
Júri. Foi a ortentaç1o eegu1da. desde a
Lei n9 167, de 5 de janeiro de 1938, que
atribui ao Tribunal superior competêncfa
para reformar a declsio do Júri, para
absolver ou condena.r o réu, apllcando
lhe a pena que achar devida., de acórdo
com a prova dos autos.

O . disposftivo constitucional em exame,
porém, pretendeu especialmente mod11'i
C8&' () artigo 606 do C6d.iso do Processo
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Penal, retírando da instância de recurso
essa faculdade, expressa no preceito le
gal referido,

)!:ste capitulo que animou a emenda, de
pois consubstanciada no diSPositivo ora
comentado, mas que, não obstante, per
mite certa largueza na sua aplicaçáo.

Foi precisamente a orientação seguida
pela recente Lei n9 263, de 23 de fevereiro
de 1948, que veio regulamentar o dispo
sitivo constitucional ajustando aos seus
preceitos, fi, legislQ.Çiio penal em ~'!gor".

Não adotou a nova legislação qualquer
soluçáo radical investindo o júri de uma
soberania qUe anule a competência nor
mal da instância de recurso, mas pro
curou manter a faculdade sempre reco
nhecida ao Tribunal de remeter o réu a
novo Julgamento, devolvendo assim ao
júri a sua competência definitiva, embo
ra facultando o nõvo exame dos autos.

O conceito de soberania não exclue a
legitimidade dêsse mecanismo, por isso
que, não sUbtrai ao júri, a competênc1ll.
para manifestar em ultima ratro sõbre
a inocência ou culpabilidade do réu. Nis
to é que consiste precipuamente, a sobe
rania atribuída ao Tribunal popular.

A Jurisprudência do Supremo Tribunal
tem se orientado neste sentido, isto é,
admitindo a apelação e a devolução para
nôvo julgamenw, mesmo quando não se
trata de simples nulidade mas de apre
ciação do conteúdo da prova.

Há votos divergentes, notadamente o do
Ministro Laudo de Camargo que assumiu
atitude mais radical em defesa das prer
rogativas do júri, mas a maioria do tri
bunal admite a apelação e a competên·
cia do tribunal, para remeter o processo
a novo julgamento, sob fundamentos que
envolvem não s6 o interêsse da defesa
social, mas também o conceito de sobe
rania em matéria de competência.

Outros, corno OROZI!4BO NONATO, admitem
que a lei estabeleça "limitações adequa
das", mas sem ferir o preceito eoDBtitu
cional na pureza de seu significado.

Nada há, porém, na interpretação do
texto que retire à lei ordinária a facul
dade de procurar uma forma que llatia
faça às eltigências constitucionais, asse
gurado o regime da dupla instância ju
dicial criada para proteger os interêsses
da defesa social. Foi precisamente O ob
jetivo atingido pela Lei ni> 263 que pro
curou concillar o princípio da soberania

do júri com os interêsses da defesa social
tão tmperativo na legislação repressiva.

Não seria licito, além do mais, sacrificar
outro principio importante, em nosso
sistema judicial, da dualidade das ins
tâncias, para favorecer uma instituição,
que não pode ter o privilégio, negado a
qualquer outra instâ.ncia judicial ordlná·
ria, de tomar imune as suas decisões, do
contraste e exame por parte de outra
instâ.ncia ou tribunal.

O conceito da soberania aplicado ao júri
teve na lei, a nosso ver, a devida com
preensão:'

Nesse interregno entre a Lei n9 263, de 23
de fevereiro de 1948, e a Constituição de 1967,
muitas iniciativas houve, por parte do Poder
Legislativo, no sentido de introduzir modifi
cações, no campo do processo penal, perti
nentes ao Júri, Vejamos os projetos apresen
tados com essa finalidade.

Em 1950, apresenta o Deputado José Ro
mero a proposição n 9 1.389, com o objetivo
de estabelecer nova forma de escolha para
os componentes do Tribunal do Júri. Reza o
projet{): WCN de 2-3-50, plÍg. 1.255):

N.O 1.389 - 1950

(Do Sr. JOSé Romero)

Modüica a redação dos arts. 439 ~ seu
parágrafo único, «o e 441, do Código de
Processo penal, Decreto-Lei n.O 3.689, de
3-10-n, estabelecendo nova forma de es~

colha dos cidadãos que devem se1"VÚ" co~

mo jurados.

O Congresso Nacional decreta;

Art. li> - Os artigos 439, seu parágrafo
único, 440 e 441 do Código de Processo Pe
nal, Decreto-Lei n~ 3.689, de 3-10-41, passam
a t.er a seguinte redação:

"Art. 439 - Anualmente, no mês de ou
tubro, serão sorteados, entre os eleitores
de cada comarca, pelo respectivo juiz
eleitoral, de quinhentos a mil e quinhen
tos cidadãos, no Distrito Federal e nas
comarcas de mais de cem mil ha.bitan
tes, e de cento e vinte a trezenws cida
dãos, nas comarcas menos popUl0688,
para servirem como jurados no ano se
gUíDte.

Parágrafo único - No Distrito Federal
o sorteio será. procedido pelo presidente
do Tribunal Regional e nas comarcas que
tenham mais de uma zona eleitoral pelo
juiz eleitoral da zona de deslgnação nu
mérica mais baixa.
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Art. 440 - Feito o sorteJo dOI! c1dadA.oe
que devem 8flnir como jurados, o Júrl
da comuca fui uma relaçI.o oom])leta
com o nome, wddêncta e profisl4o dOll
eleitores sorteados, reJaçAo .. que de·
vem ser publicada em novembro de cada
ano, por in1ciatba do Prea1dente do Tri
bUnal do Jm1.

Art, UI - Pub1k:ada fi, rel&ç6o '" que se
refere o utiIo anterior, quem quer que
aeja poderá reclamar no prazo de cinco
d.!u. perante o presidente do Tribunal do
.Nr1, com recurso em sentido estrito, sem
efeito lIlJal)e1'WVO, contra a lnclusio de
qualquer jurado que, por &\la oonduta,
nAo ofereça garantia de idoneidade mo
ral para JUlpr.

I 1~ - Recebida a recIamaçio, o .JUiz,
em alto d1aa, ouvirá. o reclamado, pc
denóo tomar o depoimento de testemu
nhas e promoyer Blndietnc1as, U ontelo
ou se lhe tôr requerido, decidindo da.
exclusAo do jurado em 48 horas.

§ ~,- Dec1d1du as reclamllÇÕe8 inter
pOStas ou na ausência destas. a llsta ge
ra.l doa 'urados, com lndlcaoio daa res
pecUl'U proliB86ea, lerá. publicada. pelllo
impren.sa, OIlde houver, ou em «tita.1s
a!Jndoa • porta. do Edifício do Tribunal,
lançando-Ie o.lI nomes doa a11stado8, com
l.nd1ce.çio du rea1d!nclaB, em cartões
19wtJIl, que, vertfic&d08 com a presença
do 6rdo do Miniatérlo Púb11eo e de um
repreeentante da. ordem dos Advocad06,
f1cario ilU\l'd&doB em uma lecbada. ê.
chave, sob a reaponaabUida.de do jUlZ.

~ ~ - Quando a. relação doe juradO&,
por qualquer motivo, tlear reduzidA à
metade, o presidente do T11bunal do .Júri
requla1tart ao Juiz eJeitoral nO...o sorteio
par& com"letar a relação, procedendo-se
com a nova relaçAo na forma do dia
poato nesta Leio"

Art. 21' - Esta Lei entrar' em vilor na
data de IU& publlcaçAo, revorldllS 118 dispo
alç6ea em. contrário.

Bala das seasoee, em 11' de março de 1950.
- Joú Romh"o.

Ugíllaçt!o CttadtL

C6cU8e iJe Pron.o PeblU

. J)'ECBl:TO~LEI N.- s.•, de 3-10~fl

Art. 43.9 - Anualmente seno aU!tadoo
l)elo juJz presidente do Júri, sob sua rMpon
aabWd&de e mecl1ante ~1ha por oonhect
mento peuoal O\l lnformaç60 f1àediBna, tre-

zentoa a quinhentos jurad08 no DIstrito
Federal e nu comarcas de mals de cem mil
r.a.bitantell e olten~ a t.rezentoa nu coma.r
cas ou n06 tênnos de menor populaçAo. O
juiz Jl(Iderá. requlsitar às autoridades looaJa,
&II8OC1aÇÓe3 de classe, alndlce.toa pl'{lfission.w
e repartições PÚbl1C88 a mdlcaçAo de cfda
dA.os que reúnam as oondiç6e$ lf!1fJ&.

Pa.rágrafo único - A lista geraI, pulJIkada
em novembro de ca.da. ano, poderã aer alte
rada de oficio, ou em virtude de recIamaçAo
de qualquer do povo, até a publtcaçAo definJ
Uva na segunda quinZenlL de de'Uttlbro, com
recurso, dentro de vinte d.!ss, para a superior
lUstê.ncia.

Art. 440 - A lista geral doa Jurados, com
lncUcaçlo ó.as reapecthas profi8s6ea, .serà pu
blicada pela Imprensa onde houver, ou em
editais atixados à porta do edllicJ.o do tribu
nllJ, lançando-se 08 nomes dos alistados. com
Ind.!caçio das residências, em carUles Iguais.
que, verificados com ao presença do órglo do
Mtn1&tér:lo Público, ll.carAo em uma urna fe
ohada à chave, sob a responsabilidade do
Juiz.

Art. 441 - Nas comarcas ou D.OlS tarmoe
ondE! fOr necessário, organ1zar-lle~6. 11Jta de
jurados suplentes, depositando·se 8S céduIa8
em urna espec1&l.

Em pauta, nos dias :t e 7 de março. a 8 é
despa.cbt.do .. Coo11s111o de ConsUtulçio e
Justiça. que o disU1bul, a 28, ao Deputado
Gustavo Capanerna. <DCN, BeçAo I, de S. 8, 9
e 30~3-50, plp. 1.288, ) ,412, ),üI) e 2.100).
Posteriormente, ~ mandado arquivar.

• • •
Em 1957, tem~se o Projeto n.o f6, que ln

cHie d1ret&mente !6bre o TnbWULl do J1irt, de
vez que v1s& Il. ampliar-lhe a compeUlncia.

'I'rata·ose de proposição da lavra do Bena.
dor Kerginaldo C&V&lcanu, a.!Ilbn redigida.
e JU&t1t1cada.:

PROJETO DE LEl DO SENA])()
N,· te, d~ 1957

Ampn. • compeUnc:ia do TribQnAI do
J6ri.

Art. 1.· - O ;ulgamento dOIS &tentados
contra a vida, definidos no art. 6.°, a.11ne& e,
da Lei n.° 1.802, de 5 de 1a.ne1ro de 1911S, mes
mo Q.ue resuIt.e morte, oomp&te ao Trl'Duoal
do Júri, na !orm& do a.rt. 141, paráfrato 28,
da Con&t1tUl~ Pedere.J., última. parte, ca
bendo recurso ordin8.r1o para o Supr&mo Tri~
bunal Federal, de aOOrdo com O disposto no
art. 101, n.o lI, letra. Cl, da mesma. ConstitUi
ção, respe1ta.das as altera.ções do Oód~ de
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Processo Penal introduzidas pelo art. 8.° da.
Lei n.o 263, de 23 de fevereiro de 1948.

Art. 2," - A letra e do art. 6.° da Lei
n." l.S02, de 5 de janeiro de 1953, e .seu pa,w
rágrafo, passam a. ter a seguinte redação:

c I De magistrado quando no exercicio
da sua fwwão de julgador, em qual
quer ínstância, para. impedir ato dês
se oficio ou dessa função ou em re
presália. d.o que houver praticado co
mo julgador de feitoo de sua juris
dição e competência.

d) De Senador ou Deputado para lmpe
dir ato de oficio ou função ou em rew
ptesália do que houver praticado.
Pena - Reclusão de 6 a 12 anos aos
cabeças e de 3 a 8 anos aos demaiS
agentes. Se o fato constituir crime
mais grave aplica-se sOmente a. pena
do crime mais grave.

11 1.0
- Os crimes punidos no art. 6/'

São os resultantes de ação individual, cole~

tiva ou conluio.

§ 2.0
- Quando se tratar de atentados'

contra a incolwnidade OU a liberdade. a pe.
na. em qualquer dos casos, .será reduzida de
um têl'ço.

Art. 3.0
- Aplica-se a. presente Lei não só

aos processos em andamento. como àqueles
definitivamente julgados na vigência da Lei
D.o 1.802, entrando em vigor logo após sua
publicação, revogadas aos disposições em con
trário.

Justificação

A Constituição Federal d~lara no art. 141,
§ 28, da última parte. que será obrigatôria
mente da competência do Júri o julgamento
dos tlr1mes dolosos contra a vida. A Lei n.°
1.802, de 5 de janeiro de 1953, no seu art. 6.°,
alínea (l, referindo-se a atentado contra a
vida, está, evidentemente, definindo um cri
me dolOl;(> contra a vida. Não se compreende,
pois. que a. Lei n.o 1.802 possa servir a in
terpretações contrál'ias a seu sentido e à
letra e espírito da Constituição Federal, a
qual devemos respeitar em tôda linha, para
salvaguarda dos nossos princípios democrá
ticos.

Bastaria que a Constituição Federal esta
beleces.seque todos os crimes dolosos contra.
a vida fôssem julgados pelo Tribunal do
Júri, paxa que cessassem quaisquer autra.s
questões.

Compreende-se que no crlme de latfocinlo
argumente-se com a incompetência do Ju
ri. Se a Constituição fala em crime doloso
contra a vida e se o latrocínio é crillle COQ

tra o patrimônio, não há como atribuir-se ao

Júri competência para. JUlgá-lo, tendo-se em
vista o art. 141, § 28. Ma.s se a Lei n.<> 1.802,
declara que é crime contra a vida. o aten
tado contra a. vida. de Magistrado, senador
ou Deputado, o homicídio que dai resulte,
ou mesmo wna tentativa dêle, é eritne dolOSO
e, nos tênnos constitucionais, seu julgamento
é do Júri.

Trata-se de uma lei nova, que em matéria
de homicidio ou de tentativa de homicídio,
ainda não teve aplicação em nosoo meio. Ela,
entretanto, e por isso mesmo, pode prestllJ'
se a interpretações várias, embora negando
se aplicação a. basilar prindpio constitucio
nal. Qualquer leI, qualquer interpretação, que
se faça contra princípios constitucionais, deve
merecer formal repúdjo.

Quanto ao recux.so ordinário para o Su
premo Tribunal Federal também é imperati
vo constitucional, segundo se observa do arti
go 101, n.O lI, letra e.

Estabelecendo a Lei n.o 1.802, em seu ar
tigo 42, parágrafo único "que o processo e ju]w
gamcnto dos demais crimes definidos nesta
lei competem à. justiça. ordinária (a. justiça
ordinária é iambêm o Júri), com recurso para
o Supremo Tribunal Federal (Constituição,
art. 101, n.o n, c), e serão regulados pelo dis
posto no Código de Processo Penal", claro
está que, em se tratando de homiCÍdio, in
tervém a justiça ordinária. respeitadas as
disposiçóes do Código de Processo Penal, as
sim como, evidentemente, e por via de con
seqüência rodas as leis que revogam suas
rti.spooiçõea. ou alteram ou as substituem
por outras.

Assim, a justiça ordinária vai até o julga
mento pelo Júri nos casos dos quais resulta
rem crimes dolosos contra a vida. (O homicí
dio ê um dêles, o mlLis grave dêles.) Dessa
decisão cabe recurso ordinário para o Supre
mo Tribuna] Federal, como para o Supremo
Tribunal Federal ~rá recurso de despacho
de pronúncia e quaisquer incidentes que di
gam respeito ao processo. Ao Supremo Tri
bunal Federal competirá determinar nõvo
julgamento por motivo de prOVa contrâria à
sua deciSão ou em Clll:O de nuUdade.

~ste, pelo menos, é o entendimento da
Constituição.

Ainda há pouco foram travados importan
tes debates sôore o Tribunal do Júri, mani
festando-se sôbre e. institlÚçAa impOrtantes
figura.s do nos::;o melo jurídico, dentre as
quais destacadas personalidadeB do Supremo
Tribunal Federal.

Seja esta lei uma homenagem ao Tribunal
do Júri, que a Constituição tanto respeitou,
dando~lhe autonomia e detenninando a. obri-
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ptoriedade de aerem por ele Julpcloe 05 cri
mes dolOl!lOl!l contra a. Vi~

O deemembramento da letra c, em dUllo&
letru" c e d, para~, 8en&dor e
Deputado, encontra sua JU8t1ficaçlo na dI
verakI&de das .tunçOes que exeroem. Na letra
Cl é proteel.do o J&BaIat;rado que na. &tia lun
çI.o de JulIador de pleitos cai, freqüente
mente. DO deuarado de uma du pwtes, oon
t:rBrlando lntle!'tlle8 e preteDl6ea. I: o Juta
Que decide C&UIU de lUa CClmpetlnc1a li Ju
r1I4.I9Io. aeja em: l)rimdn. ou Qualquer ou~a
1n&tAnc1a. PreciI& tal autoridade, por eIlS&
ruIo, enoootrv amparo na Lei M 8efU.
rança, pwa p.rantla, pela. lnU1n.ldaçlo, de
l\1U f\m~ judieante6.

Na letr.. d. pOr mm1vos eemeIbantes. sAo
prote;1doa O Deputado fi o BeD&d.or. Como lIe
trata de 81tuaç6e1 dfterentes.- diferentes de
vem ser aos letru.

O acri8clmo de pa.rágrIlo se torna impe
LiOlG uma ..,. qQllll • torna neceasár10 tl8CIa
recer que o~ ao (&lar em "cabeçaa"
e "dem&1a apntea", qula • reterlr' .. forma
mala lll'&ve dos. crimes paUt!.C08 que é, exat&
meo.t8, o que reeulta do ClOIIlpiM, OU 1I&ja., do
COIllulo. da. tlÇI,o cotet1va.. Para Que .. 1elIleJa
interpretada rtsoroumente de aoOrdo com
o esplrito que .. ditou, a1n~ se Jus
W1ca. em OOb8Onlnc1& com o art. 7.° fi leU
parigrafo.

Pinalmente, claro flIIti que quando na prá
Uca, por exemplo, de um atentado. é l)rat!
cado wn homfcldlo, a pena li- ler apl1cada é
a d6ste que é maIlI srave e DAo li- daquele,
cuja pena é menor.

ApUcar as duaa aerfa. uma aberrfl.çAo jUl'Í
d1ca e, d6llIe tnodo, & l'1ldBÇio da emenda
é mata OOOfortne ao direito e e'fit.ari. düb1al!
interpretações .

Bala du 8e8lI6e8, 22 de novembro de 19117.
- Xer(1Daldo CAftioaaÜo

Acom~&m .. PJ'OlIClSW., os d.Ia(JOl'dtfvoa
lep1s nela citados:

Art. 6.° &1lnea c, da Le! nl' 1.80~. de li de
janeiro de 1958;

"Atentar contra & vida. incolumJdade e
.. Uberdl&de:

c) de Maaiatndo, Benadnr ou ~P\ltado,

para. Jmped1r ato de offclp ou fuDr;I,o ou
em reprelâlf& do Cl~ houver praUcado.

Ptma - reclusIo de 6 a n aDOI aGI ea.
beçaa e de 3 • 8 anOl liOI demais agen
tes, ae o lato nI.o oonstit\Ur u1mo mal!
grave.
Parágra.fo Ún.1CO - Quando Ie tratar de
.ientadG8 contra a 1ncoIUm!dllde oll a

liberdade, .. peml, em qualquer ckMI et.IOI,
será reduzida de um tél'l;O."

Art. 1~1, pi.l'itP'afo 28 óa CODltltu1çl,o Pe-
dera.l;

"A ConstitulçAo~ &CII bru1leb'ol
e aol e6tnr.nwelme reeidentel no PúJ •
inviolabWdade d06 d.treftoa concernetel
to. '9'14&. 1 Uberdade. 1 1IeIURD~ fDd1"ri
dual e à. propriedade, 1101 têrmolI ..
rutnt.ea:
, Z8 - I: manUda a lnatftuJçlo do JOrt.
com a organizaç40 que lhe der a leJ,
contanto que seja eempre impe,r o nmne
ro doa leU6 membmI e pranUdo o quo
das votaç6es, • pleDttude da dei_ cID
1'é\1 e .. 80benuúa doi~ 8f1f'4
obNgafóriamente da 3IUl oom~ o
1ulg/lmeftto doi crimu 11010loi COftt1'O 11
vida."

Art. 101. n~ rI, letra c, de conatitulçio Pe~

dertJ:
"Art. 101 - Ao Supremo Tl'ibuDIJ Pe
deraJ. compete:

11 - JUlI'ar em recurso OldlnAr1o:
c) <la crlmea POliticos."

LeJ nl' 1.802, de 5 de Janeiro de 19U:
uArt. 42, fKlT'4(Jrafo utdco - O PJ'OI)MIO
e julgamento dOll dema1I erfmllll defJDJclolJ
neata lei competem to Juatlçt. ordlnirI&.
com recursoa para o SUpremo TribuDa1
Pecleral (CoDatitwc;Ao, art. 101, Ir, o) fi
serAo regulad.06 pelo dlapolto no C6cUIo
de Processo Penal:'

Lei n' 263, de 23 de feverefro de 1lN8:
"Art. 8/' - O art. &13 do C6dfIo de Pro
cesso~.., paaaa a ser o Belftdnte:
Art. SiJ - Caberá apeJaçIo no pruo de
cinco dias:

1 - OU sentenÇ8ll definitivas de CCIIl
deDB.Ç40 ou de ablloJviçAo, profer1daa por
juiz aIncUlar.

11 - Das decisões def1n1tJvaa, OU com
f6~ de deflnltl.vu. pro1er1du por Jula
alnfular, DOS C&s08 nAo prevlltos no ~

pftulo anterior.
I II - Du decJa6es do TrIbunal do JÓl't,
quando:

(t) OcOrre1' nulidade poaterlor à Pl'ODOn
c1a;

b) t6r a. aentença. do juiz-presldante
contrirla to !ei expl'ellll. ou • ctecJa&o dOI
jurado&.

c) houver êrro ou injuatlça no toeaDte
& &pUcaçl.a di. l)e[l& (lU da mtldk\& de
tteI[U11U1l,j& ;
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d) fôr a decisáo dos jurados manlfesta~

mente contrária à prova dos autos.

§ 1° - Se a sentença do juiz-presidente
fôr contrária à lei expressa ou divergir
das respostas dos jurados aos quesitos, o
Tribunal ad quem fará a devida retifi
cação.

§ 2° - Interposta a apelação com fun
damento no número III, letra c, dêste
artigo, o Tribunal, ad quem, se lhe der
provimento, retificará a aplicação da pe
na ou da medida de segurança.

§ 39 - Se a apelação se fundar no núme
ro lII, letra d, dêste artigo, e o Tribunal,
ad quem, se convencer de que a decisão
dos jurados é manifestamente contrária à
prova dos autos, dar-lhe-á provimento
para sujeitar o réu a nôvo julgamento;
não se admite, porém, pelo mesmo moti
vo, segunda apelação.

§ 49 - Quando cabível a apelação, não
poderá ser usado recurso em sentido es
trito, ainda que somente de parte da.
decisão se recorra."

Na Comissão de Constituição e Justiça cabe
ao Senador Aloysio de Carvalho apreciar a
matéria, na qualidade de Relator. Seu pa
recer, cujos têrmos repetimos, é pela rejei~

ção total do projeto:

"O projeto de lei do Senado no 46/57 in
troduz importante inovação na Lei no
1. 802, de 5 de janeiro de 1953, no sentido
de o julgamento dos crimes nela defini
dos no artigo 69, alínea c, passar ao Tri
bunal do Júri, em obediência ao disposto
no artigo 141, § 28, in fine, da Constitui
ção Federal, cabendo dêsse jUlgamento
recurso ordinário para o Supremo Tri
bunal Federal, consoante o previsto no
art. 101, no 11, letra c, da mesma C')ns
tituiçáo, respeitadas as alterações feitas
no Código do Processo Penal pelo artigo
89 da Lei n.9 263, de 23 de fevereiro de
1948, Que modificoU a competência do
Júri ajustando-a exatamente àquele pre
ceito constitucional.

Também o projeto intenta desdobrar em
duas letras, Que seriam c e d, a letra c
do artigo 69 da citada lei n9 1.802, onde
se reprime com pena de reclusão de seis
a doze anos, aos cabeças, e de três a
oito anos, aos demais agentes, o simples
atentado contra a vida, a incolumidade
e a liberdade de "Magistrado, Senador ou
Deputado, para impedir ato de oficio ou
função ou em represália do que houver
praticado". Não se agrava nem se atenua,
pela reforma proposta, a penalidade fi-

xada; substitui-se, entretanto, a regra
de que a pena prevista será cominada em
tais limites se o fato não constituir cri
me mais grave, pela de qUe, nessa hipó
tese, aplica-se, somente, a pena que ao
crime mais grave couber. Por outro lado,
torna expresso o projeto, por um pará
grafo a ser acrescido ao referido artigo
6':>, que os crimes aí punidos "são os re
sultantes de ação individual, coletiva ou
conluio" (sic) mantendo-se, outrossim, a
norma, Que constituia um p"-rágrafo úni
co e será, agora, o § 20 de Que, em se tra
tando de atentados contra a incolumida
de ou a liberdade, a pena, em qualquer
dos casos, será reduzida de um têrço.

Recomenda-se, na justificação, o desdo
bramento da letra c do artigo 69, para
que separadamente sejam tipificados o
"atentado" contra Magistrado e o "aten
tado" contra "Parlamentar", Senador
ou Deputado, por serem diferentes as si
tuações em vista da diversidade das fun
ções que uns e outros exercem. Mas en
Quanto para o atentado ao Senador ou
Deputado contenta-se o projeto com os
elementos que na atual lei de seguran
ça integram o tipo criminal, compreen
sivo também do "Magistrado", é mais
explicito, talvez desnecessàriamente ex
pUcito, o nôvo tipo configurado, por isso
que se ressalva Que o atentado contra
magistrado deve ser QUando êle, "no
exerdcio da sua função de julgador, em
qualquer instância, para impedir ato dês
se ofício ou dessa função ou em represália
do que houver praticado como jUlgador
de feitos de sua jurisdição e competên
cia".

Finaliza o projeto declarando que a lei
que dêle decorrer, entrando em vigor logo
após sua publicação, terá aplicação não
só aos processos em andamento, como
àqueles "definitivamente julgados na vi
gência da Lei n'l 1. 802". Essa segunda
parte, se bem entendemos a iniciativa
legislativa, cria, verdadeiramente, uma
instância excepcional do julgamento, pro
piciando a "revisão" indeterminada de
todos os processos concluídos na vigência
da Lei n9 1. 802, que todos viriam, então,
à instância de julgamento popular.

Como se verifica, o projeto contém gra
ves inovações no que concerne ao atual
sistema de punição dos "crimes políticos",
estabelecido na Lei no 1.802, de 5 de ja
neiro de 1953, conhecida como "lei de
segurança do Estado." Quando o Con
gresso elaborou, e o Executivo sancio
nou tal diploma repressor dos delitos con-
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tra o Estado e s. ordem poUUca e 80
cl&l, já s. Lei n 9 263, que é ele fevereiro
de 1MB, havia f1xado a competência do
Tribuna.! do Jllr1 para o julgamento dos
crimes dolosos con.tra. a vfd4, cOUS111nt\
dos ou tentados, especificando, para êsse
efeito, 08 delitos, e atendendo, destarte,
ao mandamento da Constituição, na úl
twa parte do P&rágrato 28 do seu ar
tigo 141. O 1eglalllodor ordinirio de 1955,
que nAo ignorava, obviamente, a Cons
titUição, nem a Lei n 9 263, reservou ao
juizo singular o julgalDento dos "Cl1Ines
pal1tic06". Fê-lo, com tnobllenê.ncla. da.
ConstftU1ç40? Â just1fJcaç40 do projeto
em causa ressalta tratar-se de "lei nova,
que em ms.térl8. de hom1cldio ou de ~
tativa de homicídio ainda nlio teve apli
cação em nosso meio", o que vale d1zer
que nAo houve ainda ensejo à nossa mais
alta corte de Justiça de declcUr, em caso
concreto, 8Ôbre a legit1tnidade OU Uegl
tim1da.de, do ponto de 'Viata oonst1~

nal, do caminho seguido pelo6 autores
da Lei n9 1.802.

Certo Dão fica o parlamento na depe.n
d~c1a de tal pronunc1aJ:nento, se enten
der oportuno ou licito mod11icar o an
teriormente dJsposto. :Mas nlio é menos
certo que tal oportunidade nlio se apre
senta. no momento, par forma a con:ve1l.
cer-Ilos da premêllcl&, ou, mesmo, da ne
ceB8klade da reforma proposta. 11: que 011
altos setores governamentias estAo empe
nhados, como largamente diVUlgado,
numa completa rev1são C1e nossos códigos
ou leta orglnlcas, com a finalidade de sua
s.tu&l1zaçAo. Do número daa leis II sewn
assim reexamlnadas e, sem dúvida, alte
radas, não do exeluídos o c&lIgo Penal
e o Código do Processo l'ena1, ambos, ao
contrário, sempre indicados no rol dos
passíveis de reforma.

Diante disBo, Opúlamos pela reJelç40 total
do projeto, sem etnbargO de reeonheeer
m08 que as SuaB providências podem vol
tar arnanhi & debate, em ocl!olliAo mais
própria:' . ~ .

A proposiç40 morre nessa fase da trami
tação. Nem mesmo é submetida ao pronun
ciamento da Com1ssã.o de Constit\l1çio e
Justiça, face ao § 19 do art. 323, do Regimento
Interno da C8SIl. que prescreve: "Ao fim de
cada JegJsJatura, seria arquivados os projetos
do senado em primeira d1ScUllll4o e 08 de
resolução, cabendo a qualquer senador ou
Com.isslo requerer o seu desatqubaInento em.
plenário, até o fim da priJnetra. &eIIdo legia
lativa ordtnária seguinte, quando se conside
rará del!n.ttivo o arqUIvamento:'

Â matéria é, entAo, arqutvada, sem que te·
nha havido, na sess40 legislaUva CI1'd.1nir1a.
seguinte. qualquer 1n1cl&.tin. 1'U> sentido de
desarqulvá-la. ....

V1s&ndo a que a escolha doe componenta
do Tribunal do JIiri recaísse IlÓbre cldad608
portadores de diploma de CUI'BO superior, o
DePutado AnÍ610 Rocha apresentou o Pro·
jeto 0.° 1.735, de 1.0 de abrll de 1960, &881m.
redigido: (DCN - 8eÇ40 I - de 5-4-60 
pág. 2.223.)

PROJETO N.o 1. '735, lIIe 1980

Dispõe IIÔbre a oomposlçio do JIÍli (Có-
&ao tlt: YroceMo Penal).

(A comissão de ConstituiçAo e Justlça.)

O Congl'eS80 NacJonaJ decreta:

Art. 1." - O art. 436 do CódlCo de I'n].
cesso Penal - Decreto-Lei n.o 3.689, de 3 de
outUbro de 19U -, passa. a "V1g(ll"8,1" tom _
seguinte redaçlo:

"Art. '-16 - Os jurados seria eaeolh1d06
dentre 08 c1dadlos de notórta idoneidade
e que sejam portadores de col~ em
curso de grau superior:'

Art.. t." - 'E!lta. 1R.\ ~ut1:ut. ~ "f\1tIr Da.
data de SI2& publlcação, revogadas as disp0
sições em contrário.

Sals. da& Sessões. em 1.° de março de 1960.
- Deputado Anúlo Roeha.

Da justificação abaixo transcrita, conclue
se fonnar o parlamental' entn Q6 parUtUartoe
da extinçAo do tribunal leigo:

"O resultado dO Júri reaUzado nesta c&
pital para julgamento do priDclpal res
ponsável pela morte de Aids. Curt, acon
selllar.la a extinção da JnstJtu.içlo dQ Júr.i.
Entretanto, por ser matéria contida no
, 28 do art. 141 da. carta. lolaBna. nfI.o
podemos propor a extlnçAo do Júri, pois
teríamos o nOlSSo projeto tachado de in
constitucional.

As81m, pretendemos, no presente projeto.
melhorar a. composl.çlo do J\\ri crtando,
além da exigência de "notorta idoneida
de", a de ser o jurado portador de título
de grau superior.

Ante 80 deeepç40 causada pela abro.ll'J
çlo do matador de Aida Cúri, penaant08
que não se pode mats toler&l' o estimulo
& Jri,úca do cnme que nasce dos )u1p
mentos onde funciona. o Júri. e~ &e1e.
COInPOSto de pessoas medíocres., que dei
xam-se levar pelos 1mpact08 emocionais.
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Um Júri para se fazer respeitar, hâ de
forçosamente constituir-se de pessoas que,
mesmo sendo leigas em matéria penal.
estejam à altura de pôr a sua consciên
cia a serviÇo da sociedade.

Mas, o alarma causado à família brasi
leira, pela absolvição do principal res
ponsável pela morte de Afda Cúri, está
a exigir medidas que pelo menos melho
rem a composição do Júri,

E' o que pensamos em beneficio da famí
lia brasileira.

Sala das Sessões, em 1.0 de abril de l!ffiO.
- Deputado Anisio Rocha.

A proposição, entretanto, não encontrou
guarida no parecer do Relator da matéria, na
Comissão de Constituição e Justiça, - se
nhor Pedro Aleixo - e nem tampouco no
parecer da própria Comissão que opinou Unâ
nimemente pela rejeição do projeto,

Eis os pareceres: (DCN - Seção I, de
29-7-60, pág. 5.210.)

PARECER DO RELATOR

O art. 436 do Código de Processo Penal
manda que os jurados sejam escolhidos den
tre cidadãos de notória idoneidade. Cabe ao
Juiz-Presidente do Júri promover, sob sua
responsabilidade e mediante escolha orien
tada pelo seu con11ecimento pessoal ou por
informação fidedigna, o alistamento de tre
zentos a quinhentolS jurados no Distrito Fe
deral e nas comarcas ou nos têrmos de me
nor POPulação (art, 439 do citado Código),
Quer o Deputado Anísio Rocha, com o Pro
jeto que recebeu o n.o 1.735/1900 que, além
do requisito de notória idoneidade, para o ci
dadão ser jurado, tenha o de "portador de co
lação em curso de grau sUperior", Se outras
razões não existissem para a rejeição do
projeto, esta só bastaria; em muitos têrmos
e comarcas do Pais não há, ainda mais con
siderando as vâ.r:ias isenções admitidas no pa
rágrafo único do art. 436 do Código de Pro
cesso Penal, nUmero de diplomados por esco
las superiore!; suficientes para a composição
da lista mínima de jurados.

Bratilía, em 20 de julho de 1960. - Pedro
Aleixo, Relator.

PARECER DA COMISSAO

A Comissão de Constituição e Justiça em
reunião de sua tunna "B", realizada em
20-7-60, opinou, unânimemente, pela rejei
çâo do Projeto n.o 1.735/60, nos tênuos do
parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Oliveira Brito, Presidente, Pedro Alel-

xo, Relator, Joaquim Duval, Waldir Pires,
Moacyr Azevedo, Barbosa Lima, Carlos Go
mes, Arruda Câmara, Almino Afonso e Vas
concelos Torres.

Brasília, 20 de julho de 1960. - Oliveira
Brito, Presidente - Pedro Aleno, Relator.

Face à rejeição, a matéria pa5l;Ou ao arqui
vo, segundo publica o (DCN - Seçáo I - de
26-8-60, pag, 5.815.)

• • •
O Projeto n.o 13, de 1961, de autoria do

Deputado Guilhermino de Oliveira, visa a
emendar o § 28 do art. 141 da Carta de 1946,
propondo a reforma dos veredictos do Júri
pelos Tribunais de Justiça: (DCN - Seção I,
- de 20-2-64, pág, 847.)

EMENDA CONSTITUCIONAL
N." 13-..4, de 1961

Altera a redação do art. lU, § 28, da
Constituição Federal; com parecer con
trário da Comissão Especial.

Artigo únioo - O art. 141, § 28, da Consti·
tuição FederaJ, passa a ter a seguinte reda
ção:

"E' mantida a instituição do Júri, com a
organização que lhe der a lei, contanto
que seja sempre ímpar o número dos
.seus membros e garantidos o sigilo das
votações e a plenitude da defesa do réu.
Os Tribunais <le Justiça, por qualquer de
suas Câmaras Criminais, a que tôr diS
tribuída a apelação voluntária, podem re
formar o veredicto dos jurados, quando
em completa. divergência com as provas
existentes nos autos ou produzidas em
Plenário. será. obrigatóriamente da sua
competência o julgamento dos crimes do
losos contra a vida."

.Justificação

A emenda constitucional ora proposta,
pennitindo a reforma, pelos Tribunais de
Justiça, dos veredictos do Júri, não visa ab
solutamente a desprestigiar esta Instituição
judiciária, pela limitação de sua soberania,
como adiante será esclarecído.

Com parecer contrário da Comissão Cons
titucional. foi assegurada soberania Irrestrita
nos vereditos do júri na vigente Constituição
Federal (José Duarte, "A Constituiçio Bra
sileira de 1946", 3.° vol., pág. 69), fazendo a
Assembléia Constituinte tabllla. rasa. dos sé
rios inconvenientes disso, defluentes, com o
avançar do tempo, de une justice plus scien
tifique, que, confonne se lê no "Traité de
Droit Crimine1 et de Legisla,tion Penale
C(IlDparé", de autoria de Donnedieu de Va-
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bres, "est iDconclllable aveo l'fnstituUon da
jury, tornaé de penonnel fiai n'otlrent Di
compétence teebnique, Di canntles aa point
de vue de la eDItare juridJque" (pág. 705).

Justulcou-se, então, o mandamento consti
tucional, com a radical mutaçio do regime
politlco que a Constttu1çllo de 1946 deveria
espelhar, sendo Jmposslvel, num genufno re
gime democrâtico, aJheiar o cidadio da fun
çio de julgar, quando também colaborava.
no govêrno e na confecção das leis, elegendo,
respectiva.mente, o Chefe da Naçio e os par
la.mentares (José Duarte, Obra. e volume ci
tados. pág. 691).

Ora., se o motivo da Jnelusio do Júri no
texto ecm.stitueional fOi o referido, nAo será
proposta limitaçio da soberan1a dos seus ve
redictos que ir, contrariar 08 sBd10s propósi
tos democráticos que a vigente Constituição
Federal convém expressar, como se demons
trará. a seguir.

Três sAo as formas por que, universalmen
te, vem participando o cidadAo ou o juiz lei
go no jUlgamento de seus parei: o juizo ex
clusivamente popular, o Júri e o escablnato.

Da primeira. forma nAo h' exemplo nas
sociedades hodiernas remontando à provoca.
tio acI populum da antiga Roma e ao tribu
nal grego dos E11astas.

O JúrI, atualmente em Vigor, apenas, na
Inglaterra, nos Estados Unidos, na ItálIa. e
no Brasil, é o tribunal onde as questões de
fato slo decididas por JuIzes e as de direito
por um juiz togado, que o preside e sen
tencia.

O chamado escabln&to, que os juristas ita
lianos denotnlnam também de assesson.to, é
a forma de um tribunal misto, composto de
juizes leigos e togados, Igualmente compe
tentes para decidir tôdas as questlíes de fa
to e de direito, o qual modemamente é o de
maior aeel.taçAo na legislaçio européIa, in
clusive na dos pafses da Cortina de Ferro.

Essa última forma de partlclpaçio do lei
go na distribuição da. justiça es~ consagra..
da, ao lado da 1nst1tuIçAo do Júr1, em a D06
sa LeI Maior, ao assegurar a ''paridade de re
presentaçio de empregad06 e empregadores"
n06 tribunaIs da Justiça. TrabalhIsta (art. 122,
§ 5.°) e na obrigatoriedade da comp08içio
dos tribunais militares por "juizes militares
e togad06" (art. 106, P&l"égrato únIco).

NAo expressam, asslm, porventura, as nos~

sas justiças trabalhista e militar, sob a for
ma do escablna.to, uma já bastante partici
pação de leigo na adminlstr&çio da justiça,
capaz de justificar, num regime democrátl~

co, o não alhelamento do povo DO jwgamen-

to de seus pares, até mesmo I1U últmiaa
l.nst4neias (TrJbunala Superiores>, llCII' for
ma soberana?

Eis o ponto maiS importante do relevante
Projeto de emenda li. COliSt1tuiÇlo em favor
da existência do Júr1. em nOlllO Pais, pois a
resp08ta afirmativa li. pergunta 8Up:a for
mulada, poderá levar li. completa aboli.
dessa nOBBa tradicional 1nst1tuiçlo democrá
tica, pela já existêncIa de outras: .. pela
lImItação da soberania dos veredictos elo Júri
nAo se puser cõbro aos verdade1roa ablIurdOll
resultantes de algumu das 8UU dec1l6ea, a
partir da VigêncIa da Const1tuiçAo de lH8.

Em um país com a natkIio elo 110lIO hin
terland, nAo poderiam deiXar de &.vuJtar t0
dos os vicios e defeitos geralmente l.m.put;a,d.QII
ir. inBtituiçAo dos jurados; - cOrrupt!bludlide,
fraqueza sentimental e Janor&ncla ("corruttt
bUltà, debolezza, igno~". - Lutai Luoch1~
ni, DO ElementI di Procedura. PeDale, N.
195) - colocandO-Be em primeiro plano a
corrupção por partidarismo poJ1t1co e a erra.
da apllcaçAo da lei, capazes. de deemoraUzar
o Júri até à sua completa aboUoAo, o que
Visa justamente a impedir o Projeto, llm1tan
do-lhe a soberania.

De resto, outra coJsa nAo foi o que fe. ..
douta comissio eIaboradora do Decreto-Le1
n.O 167, de 5 de Janetro de 1938. CClIJlJ)Ollia.
dos experimentados e em1nente8 D:laI1IJtl'&
dos Nelson Hungria Roffbauer, Antenlo Vlel~

ra. Braga e Marcello de Queiroll, qU&D.dO. ha
vendo silenciado a Carta Conatltuc1onal de
1937. s6bre a instItUiçAo do Júri. pretende
ra.m, IIotel1dendo à DOIJ8& .trad1çIo. salvar-lhe ..
eJdst&lcia llmitando-Jhe a 1Oberania, pela
mesma forma por que ora faz o preeente
Projel<o, que reproduz, .,... Terbfa, .. pala
vras do cItado. diploma leraJ. ao d1IIJor no
seu art. 92, letra b: "A apelação (para o 'I'r1-.
bunal de ApelaçAo> que podia m.od1f1c&r o
veredIcto aõm.ente pode ter por fundamento:
injustiça da declsio, por sua. completa di
vergência com as provaa uIstente8 QOII au·
tOl> ou produzidas em. plenér1o".

Afora o que J' tol dito acima. em dei"
do repl1dio ir. 1neontrolada lIOberuIJa doJQl1,
vale a pena a transcrtçIo du lIeIUiDte8 pa
lavras do Ministro Nelson Hungria, em ldAD.
tlco sentido, Justificando o Dllcreto-Le1 D.O 181
de 1938, que o presente Projeto reprodua na
parte referente ao poder de contrOle dos ve·
redIctos do Júri pel06 TrtbUn&la de ApelaCiO,
em frente à legislaçio atual:

"A justiça exercida pelo Tribunal elo JI1.'
ri deixou de ser, na atualidade, uma
questio de caráter pouttco, para ser um
problema exclusho de pl'OCelIIlUIl,1
penal. 11: um puro aoacron1Imo estar •
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repetir-se que o Júri é uma instituição
inseparável do regime democrático-libe-

. ral. Nos tempos medievais, foi ele, real
mente, um anteparo contra o arbítrio
e tirania do Princeps ou da Coroa., de
que os juizes não eram mais que fâmu
los. Conforme, porém, insuspeitamente
pondera. WiUoughby (Prineiples Df ju
dicial adnlinistr~tion, pág. 4!l8) "uma
coisa é reconhecer o mérito de uma ins
tituição polltica representativa de um
progresso sObre as que a precederam e
correspondente as condições que preva
leciam ao tempo de seu advento e desen
volvimento, e inteiramente outra é justi
ficar sua persistência depois que essas
condições cessaram, substituídas por ou
tras totalmente diversas",

Em todos os países do mundo civilizado,
nota~se crescente tendência, senão para
repúdio total, pelo menos para uma [m:
damental modificação do instituto do Ju
ri a começar pela Inglaterra, de onde êle
se irradiou para os outros paises. Con
forme assinala Willoughby, o Júri Inglês
foi de tal modo absorvido, no seu funcio
namento, pela Côrte junto da qual é
chamado a servir, que já não passa de
uma simples formalidade. No caso de
conviction, admite~se apelação dela
quando unrellsonable ou contrária às
provas da decisão. O Crilninal Appeal
Act, de 1907, rompeu, em mais de um
ponto, com a soberania dos juizes de fa
to (devendo notar-se de passagem, que
as sentenças dos judges Df Assize, con
seqüentes aos veredict~ do Júri, estão
sujeitas à própria refonnatio in pejus).
Nos Estados Unidos cacla vez mais o Jú
ri decai do seu 11mbito jUlisdicional ra
tione m~teriae, e não é admitido sem o
freio da "illlanimidade" para validade
dos veredicta. Seu desprestigio chegou a
tal ponto que, como informa GavioIa CO
processo pelo Júri, in Revista Forense,
n.o 83), se tomou facuItatil'o, por várias
Constituições estaduais, o julgamento do
cidadão por seus "pares", e isto não co·
mo uma renúncia, mas como um "priVi
légio". Na Alemanha, Rússia, Itália e
Iugoslávia, já foi o Júri substituido pelo
estJabinado misto, que é uma conjuga·
ção de juizes togados e juizes leigos. Na
França, é quase unânime a impugnação
dautrinár:ta da decrépita instituição, e
uma lei de 1941 substituiu-a pelo asseEl
sorat, que é uma fanua atenuada de es
cabinado. No México, o Júri só é man
tido para julgamento dos crimes politicos
e de opinião. Quando do Congresso In
ternacional de Palermo, celebrado em

1933 foI formulado o seguinte voto: "Le
Conçes estime qui dans les pays ou
l'institution du jUry est daos les tradi
tions nationales, celui peut í!tre utilement
amendé dans son recrutement et son
fonctionement, suivant l'esprit de chaque
legislation".

Não foi outro o critério segttido pelo nos
so Decreto n.o 167, de 1938, e o Código
Unitário de Processo Penal. No sentido
de coibir-se a. ilimitada SOberania do Jú
ri, já tínhamos o precedente do antigo
Código de Processo Penal do Ceará. ~

verdade que êste fôra declarado incons
titucional, nesse particular, pelo Supre
mo Tribunal Federal, mas incoerente
mente, porque a mesma COrte deixara
de atribuir essa eiva à diminuição do
quorum de jurados, à delimitação de
competência do Júri e à renovação de
julgamento, quando a decLsão fôsse "ma
nifestamente contrária à. Ilrova dos au
tos".

1!:ste último critério (adotado pelo antigo
Código de Processo Penal do Distrito Fe
deral, alterado pelo Decreto n.O 20.390,
de 1931, que suprimira o advérbio "ma
nifestamente") galvanizado pela atual
Lei do Júri (Lei n.O 263, de 23-2-1948). não
se justificava, nem se justifica, senão
por um resquício de "sUperstição" em
tórno do Júri. Por que as delongas e des
pesas de um segundo julgamento, e não
permitir-se a reforma de meritis da de
cisão, em grau de apel~ã()? Invoquemos
ainda a respeito, a opinião de Willou
ghbY:' "a.s a ma.tter of pr~tical expe
dient, more tha.n 18 done in permitting
a. retrial of fa.cts, through the dela,y a.nd
added expense thus entailed, than good
is a.ccomplished through the occasional
correction of an error Df judgement on
the part Df the judge ar jury. In this
connection it should be noted that the
trial judge D.:I~y himself set aside the
veredict of the jury when it is manifest)y
contrary to the weight of the evidence".
Ora ai está: náo repugna a wn dos mais
ilustres constitucionalistas da. América
do Norte (cujos padrões, em matéria de
democracia, vivemos a imitar) que a. jus
tiça togada corrija o veredictum do jlll;i
quando "manifestamente" contrário a
prova dos autos. E assim tenninou a dou
ta e eloqüente exposição:

"A limitação da soberania do júri, entre
nós, visou, principalmente, a coibir as
escandalosas absolvições sistemáticas do
tribunal popular e, portanto, salvaguar
dar o indeclinável interêsse da defesa so-
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c1al contra o crime. Reeultou de uma ex
peri~c1a nossa, e nl.o sob Inspiraçl.o dos
regimes politiC06 totalitáriO&, segundo se
a.ssoalha com a mais requint&da má-fé.
li: precJBo acabar com eue estr1bllho de
que se trata de uma m~d& de Ilêlo fas
cista. ou nazista. A detnoeracla Uberal
protege os dlreitOll do homem e 1110 08
erime:l cio hOlllelll. Maldita seria a de
mocrae1a, se se presta8Be a uma politlca
de eumpUc1dade com a deUnqüênc1a.
Ademais, há que &tentou pe.ra. os reaUl
tad08 decorrentes da restriçAo à preten
didamente lrreSponsivel soberania do Jú
ri. Foram os mais benéficos possíveis.
Em a1pDa Eltad-. como 1) Rio Grande
do SuI, MiII&I Gerais e SI.o halo, 0&

erllDes contra a nda dlmlnufram de 40%.
Nesta CapJt&I, B10 de .Janeiro, bmbéDl
deer-eseeu a erlm1na1idade violenta, DIt
tadamen.te a doa pIoI8ioDaJs. embOra em
meDor pereen&a,eut. deYMUIo nCltar-1Ie
que, meano antes da~ vtrente,
o ripr 11& escolha dOI JuJ'adoa já 1orDa
ta o Júri do DiIltrito Feckral mena. in
eompatinl com sua JDi8do. E d~ dia
SO, e apesar disso, há de retroceder-se,
então, ao Júri. an~, para resguardar a
intanglbilldade de uma inatltulçA,o fora
de sua época., expondo-se de nôvo a s0.
ciedade ao relaxamento da repressAo do
crime? Ninguém, de AnImo l8ento, terá &
coragem de r~der afirmativamente."
(Comentário ao Código Penal. vol. l, edi
Ção BevfBta FOl'eD8e, Rio, 1949, pAg. 39
a 44.)

Quando as vantagens da &doçI.o do presen~

te projeto de emend&, nio se patenteassem
nos excelentes resultados do funcionamento
do Júri no resime do Decreto-lei n.o 167, de
1938. proclll.Ulados estatlstl.CWnente pelo Mi
nistro Nelson Hungria, como se verifica da
t.ra.n8crtçio supra. a l1mitaçio da sua sobe
r&D1a viria, ainda., resolver guestl.o jurid1ca
de magna relevâneta que se debate hoje em
n08BO pretória cr1Dl1na1.

Trata-se de controvérsia jutld1ca de saber
se a soberania 1lTe8trtta dO& vereditos do Jú
ri impede ou nio a revtsAo cr1miDaJ pela
jtmt1ç.& togada nt16 C&llOS de êrro judiclé.rio
rer.ultante de condenaçi.o imposta pelo Júri.

A sobere.n1a do júr1 &em q\UtJl!Quer llinites,
até 1mposs1bWtar a rev1sl.o criminal - tese
essa que a atual redaçAo do D 28 art. 141
da Const1tulç1.o pennlte e a adoçA0 do pre
sente projeto imped1ria -. llÓ faz por des
prestigiar a Justiça, ensejando 9. desuml\.tlllo
prevalência de um êrro judiciário, em prejlÚ
zo de um inocente, só pa.ra favorecer a so
bera.n1& de uma instituição, por todos os ti-

tul08 tnJusWlcã'Vel, na 6pooa atual. - Gal
lhermiDo de OUntra 11 outroI.

Na qual.ld&de de Relator do Pro1eto nt U-A.
de 1961, o Deputado Slmio da cunha expree
sou voto pela re1elçAo da matérJa. (DCN
(SeçAo I) de 20-2-64,. pI,i. M6,>

PARmCER
BIsUrlco

Em março de 1961, o nobre Sr. Deputl4a
Guilhermino de Ollveira apr8II8Dtou uma
emenda. à constltu1çAo, vfaando • alterar o
I 28 do art. 141 e, oonaecll1entemente. retor
mar em ptOrun~ & 1nst1tuioAo do J'W1..

COIlStit.ulu-se, entA.o, • ComJuAo Eapeci&l,
mas nAo teve seruJmento o tzab&1bo de &Di
Use da prO])08içl.o. Na Pftl'eUte leIIa1&tun.
nOVa ComissAo E8pecl&I foi CODStttuida, ca
bendo-me. por deterénda 1DeXpUciYel de
meus ilustres co1ep.s, a.hoJUQllll. t&ref& de
relatar a matéria.

li: o que pretendo JMer, CUDlpr'indo dMt&
car a alta colaboraçfi.o que tive dO Jemm
Professor Ar.Iosvaldo Campos PIres.~
te de Direito Penal dtI. FaeUldade de DJretto
da Universidade de Minu' GeraIs, a cu,fu
luzes tive que reoorrer. E o fi$ pOr ll&ber ela.
itnporttmc1a do 888UJlto 11 das radica18 e rra
ves repercu886es 1mplfclt8a na emenda c0ns
titucional proposta.

Ao Elallllda

Dispõe o &rt. 141, I 211, da Const1tu101o
Federe.l VIgente:

"j: mantida a 1nat1tulçlo do Jl1rf, com •
organ1Z&çAo que lhe der a lei, CODtaDto
que seja sempre fmpar O n1lmero de lIlJUa

membroa e garantidO o 8tlUo dN vota
ç6e&, a plenitude da defas. do Nu • a
aoberan1& doa vered1ctoe. Serâ obrIp.t6
riamente da sua com~ O JUlp
menta dos crimes dolOl!08 contra • 'Ykl&."

De &CÕrdo com o projeto, referido d1IpoeI~-
vo paua.ri. a ter a squmte redafl,o:

"li: mantida .. instltu1ç1o do Jt\rl. com a
organtzaçAo que lhe der .. lei. COIltaDto
que seja sempre 1mpar o nUmero de seua
membros e garantido o s1IUo das vota
çbes, e a plenitude da def" ~m. Oa
Tr1bunais de Justiça, por qua.1lluer de
suas cAmAras CrIm1Da1s a que f6r dilttl
buída .. apelaçAo voluntirta, podem re
formar o veredicto doa jurac:lol. quando
em completa dl~ com. u grovas
existentes nO& autos ou. prod1lllldM no
plen&rlo. Será obrlgatt>r1amente da sua
competênc1a o jUlpmento da. crbn. do-
losos contra a v1dA."
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Síntese da Emenda.

O nobre autor da proposição injeta no pa~

rágrafo 28 do artigo 141 da Constituição Fe~

deral o 5fguinte período:

"Os Tribunais de Justiça por qualquer
de suas Câ.maras Criminais a que fôr
distribuída a apelação voluntária, podem
reformar o veredicto dos jurados quando
em completa divergência com as provas
existentes nos autos ou produzidas em
plenário."

E suprime do referido parágrafo vigente as
expressões;

"e a soberania dos veredictos."

Objetlvos e Fundamentos
da PropOliição

O que se pretende com a modificação em
exame é simplesmente um retórno ao statu
quo do Decreto-Lei n.a 167, de 5 de janeiro
de 1938, permissivo das reformas das deci
sões do Júri pelo Tribunal ad quem, para
absolver ou condenar.

Assinala a justificativa que as vantagens
da adoção do projeto de emenda se consubs
tanciam, senão, tão-só, nos excelentes resul·
tados do funcionamento do Júri, no perio
do é!a vigência do famigerado Decreto--Iei ci
tado, vantagens essa.s proclamadas estatisti
camente por Nelson Hungria, como, também,
na solução da

"controvérsia juridica de saber se a so
berania irrestrita dos veredictos do Júri
impede ou não a revisão criminal pela
Justiça togada nos casos de êrro judiciá
rio resultante de condenação injusta pelo
Júri".

Pennissa. venia, nem um nem outro dos
argumentos invocados resiste à menor aná
lise.

As estatísticas trazidas à colação, atestan
do a diminUição da Clim1nalidade, podem ter
refletido a realidade que se a.figurou, mas
sua lnterpretação, data verua, resultou de
equívocos e erros, ao responsabilizar o Júri
pela criminalidade verificada antes do re
gime impôsto pelo discutido decreto-lei, e
ao ofertar à Justiça togada os méritos da
diminuição do mesmo fenômeno, fêz que
inúmeras outras causas f&;sem omitidas no
estudo da. Questão, prevalentemente as refe
rentes à nova. ordem político-social lm.pIa.n
tada, com tôda uma. gama de fat6res a in·
fiuenciar a produção dos fenÔmen06 jurí
dicos.

Demais, foi sob o império do Decreto-Lei
n.a 167 que se cometeu o maior dos erros de
nossa história judiciária, abe.lando a. cons-

ciência jurídica da Nação. O mais grave e
lamentavel do episódio do êrro judiciário
de Araguari, que teve como protagonistas os
irmãos Naves, reside no fato de que o Tri·
bunal do Júri OIS absolveu por duas vêzes,
cabendo ao Tribunal de Justiça, baseado no
permissivo legal, condená-los ao fundamen
to de que

"dificilmente se fará tão plena prova de
autoria de latroc1nlo". (v. João Alamy
Filho. "O Caso dos Irmãos Naves". Ed.
Bernardo Alvares, B. Horízonte, 19tH,
pág. 304).

Inconsciência dos Desembargadores? Nãol

í: que os juízes togados alheios aos ponne
nores e circunstâncias que cercaram os fa.
tos, distantes dos cenários dos acontecimen
tos, desvinculados dos dramas vividos pelos
dois maços, impressionados por forjadas pro
vas e impOl;Sibilitados de repeli-las, não ti
veram e não poderiam ter a sensibilidade de
homens que, esparsos no seio do povo, pe.
savam, peneiravam, julgavam as provas que
foram robustecer a falsa convicção de culpa
bilidade das infelizes vítimas.

O fato histórico parecia querer exibir em
vitrina, aos olhos do mundo, as vantagens do
Júri nesse Pllrticular, no confronto com as
decisôes da justiça togada.

Quanto ao impedimento oposto pela sobe
rania do Júri à possibilidade da revisão, cre
mos laborar em engMo a douta. justificati
va. A lei (art. 621, incisos I, lI, 111, do C. P.
Penal), expressa claramente a pOSSibilidade
de revisão dos procesoos findos nas hipóteses:

"I - quando a sentença condenatória. fôr
contrária ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos;

II - quando B. sentença condenatória se
fundar em depoimentos, exames e do
cumentos comprovadamente falsoo;

UI - quando, após a sentença, se desco
brirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstâncias que de
terminem ou autorizem diminuição espe
cial da pena."

Dispõe o art. 626:

"Julgando procedente a revisão, o Tri
bunal poderá alterar a classificação da
infração. absolver o réu, modificar a pe
na ou anular o processo." (Grifo nosso.)

Além disso, oom o advento da Lei n,D 263,
de 23-2-48, que deu nova estrutura ao art.
593 do C. P. Penal, é possível a cassação dos
veredictos absolutórios ou condenatórios,



328 REVISTA DE INFORMAÇÁO LEGISLATIVA

desde que sejam "manifestamente contrários
à prova dos autos".

AS CRíTICAS AO JúRI

Os brados dos adversários do Tribunal P0
pular de há mUlto se levantam na. tentativa
de ellmlná-l0 OU de restr1ngl-Io, esquecIdos
de que é o Júri tio instituiÇão maIs represen
tativa do espfrlto democrático dos povos e
seu indIsPensável complemento, na expres
são do Insigne Ata11ba Nogueira.

Os tenazes opositores do Júri e de sua
soberania, alarmados com os defeitos impu
tados à instituição. por passivel de influên
cia do partidarismO poUtico, corrupção. de 11\
borar em erros pOr ignorância. e inoom~tên

cia, deslem.bram-se que os homens que o
comp6em nada mais representam que o pOVO.
que de tempos em tempos é convocado para
eleger seus vereadores. prefeitos, deputad08,
senadores, governadores e presidentes.

A valerem os argumentos contra tio insti
tuição, mais valerão à. impugnação da legiti
midade dos mandatos que em nome do povo
se exercem.

Não menos verdade é, ta.mbém, que as In
fluências que atuam transmudando o curso
normal de uma decisão, na hipótese do Júri,
31\0 as mesmas que se exercem sõbre o dele
gado. testemunha, perito e, até mesmo, sO
bre o promotor e o juiz.

A propósito, assinala Roberto Lyra ("O Jú
ri Sob Todos os Aspectos", END, Rio. 1960,
pág. 54) que

"aos que vivem a repetir de toada os es
tribilhos estrangeiros não esqueçam o
clamor do fOro, dos espfrltos mais emi~

nentes e independentes no selo dêle, con~
tra a volubilidade e o tumulto da nossa
jurisprudência, contra os excessos e des~

varios de noBOS tribunaiS, contra a in~

fer10ridade e fraqueza de nossos ju1zes."

As verrlnas contra o julgamento popular
tem correspondIdo a profllgação das d.ec1Bõe.s
togadas. com a diterença que

"o Júri paga por sua popularidade ao es
trépito da reportagem que. raramente, se
apercebe dos juizes e tribunais togados
protegidos pelOS sUeneladOI'e!l da rotina
e pela indiferença das platéias". (Rober
to Lyra, ob clt, pág. 19.)

Embora recebendo com reservas as consi
derações expedidas, temos que os jurados
mais se capacitam ao julgamento por várias
razões.

Como poderá, por exemplo, o Tribunal eon
tra.l"1ar o decidido pelo Júri (hiPÓtese da.

emenda) se as páginas frIu do proce880 lhe
transmitem a.penas e muitu Vêzes a verda
de aparente e não a real, confessada menQ8
pelas palavras vertidas nos autos que peloa
gestos, atitudes, olhares dos réus, testemu
nhas e peritos?

De que forma conhecerá o Juiz OÚ Desem
bargador detalhes e particUlaridades escl....
recedoras de cada caso se foram. deturpadas
ou sonegadas pelos .interessados?

Patenteia~se aí um dos motivos por que
freqüentemente o Júri decide contra a prova
dos autos, pOiS que os homens que o tnw...
gram sabem que as provas produzidas nIo
refletem a realidade dos tatos verificados.

"A verdade dos autos constante doe depoi
mentos que não passam amiúde de uma de
fonnação dos acontecimentos. não satIBtaz à
consc1ência do juiz moderno." (Bentença do
Dr. Oldemar Toledo. Forense, VaI. xvn,
1942, pág. 539.)

Por outro lado. consoante jucUciosa op1n1io
do emérito Tornagh1 (InstItuiçAo do Proces
so penai, Forense, Rio 1959. pág. 314). à toga
ditlcUmente $eté. ~vet

"avaliar o que os motivos do crime s1i
niticam num determInado ambiente. O
juiz togado é muitas vêzes um juiz de
fora que f 01 mandado para a Comarca,
mas não lhe conhece o meio, a mentalI
dade. Alguém que fêlll concurso no DI.s
trito Federal onde sempre morou e foi
um dia ser juiz no Acre ou no Amapá.
Não é a mesma coisa matar por motivo
de honra. na Capital e no interior. O !U1.z
nAo sabe disso mas OS jurados sabem. E
sabem mais: sabem se o réu pOde voltar
ao convívio social ou nAo."

A lei com suas elevadas penas. to violéDcla
policial no extorquir confissões e aos defei
tos do processo, se deve creditar grande par
te das absolvições.

Outro aspecto em que se fiXam os ln1m1
gOi> do Jfui é ti do apoa.Ten~men~ Óell~

tratamento dispeDlladO aos crimes considera
dos de somenOS, e os de alçada do Tr1bunal
PopUlar; aquêles desatando em condenações
e ê5tes em absOlvições. Nem uma nem outra
coisa apreendem tôda a. verdade. NAo se de
ve e&l.uecer, tod8.via., que o Júri. é o Tribunal
dos· "homens de bem".

O pai que mate o estuprador de sua. fllha
não encontra isenção ou exclUdente na lei
que lhe acobeTte o ato; m lle resra 6 ab
oolvido pelo Júri que decide contra a lei,
contra. lUI provas do processo, mas de acOrdo
com 00 impulSOS da conscléncla. conaentAnea
às realidades Individuais e SOCiais. Alláa o le-
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gislador agiu acertadamente ao exigir do ju
rado que decida guiado a.penas pela sua
"consciência. e os ditames da justiça". (Art.
464 do C. P. Penal,)

Arruda Campos ("A Justiça a Serviço do
Crime", Saraiva, São Paulo, 1960, pág. 69),
por bôca alheia sintetiza as razões da diver
sidade de julgamento:

"Não tenho mêdo de ser processado por
furto, roubo, estellonato ou por qualquer
crime infamante - observava-nos um ad
vogado - porque como cidadão de condu
ta normal não pratico atos dêsse gênero.
Contudo não posso dizer que amanhã não
tenha de responder a júri, por um deli
to de honra. Dai a razão pela qual en~

tendo que o Tribunal Popular não pode
desaparecer. Quero ser julgado, não por
juizes automatizados, mas por criaturas
como eu que também não estejam livres
de sentar no banco dos réus, por um
crime igual, e que assim possam sentir,
em tõda a sua intensidade, o drama de
minha. vida."

fi: de se repelir também a afinnação de que
o Júri é ignorante e incompetente, vícios que
lhe são comumente imputados.

Trago a êste argumento uma observação
pessoal. Há Vinte e um anos freqüento, com
assiduidade, a tribuna do Júri. Na capital de
Minas Gerais, ou nas mais variadas e dis
tantes comarcas do interior. Tenho partici
pado de Júris honrados e Júris desnaturados.
E às vêzes na mesma comarca, em épocas di
ferentes, mas sob a presidência de juizes di
versos.

O meu testemunho é cada vez mais de
exaltação da instituição do Júri e de formal
condenação ao procedimento dos maus jui
<leso São êstes que, submetidos à "corrupção
por partidarismo político" e por venalidade,
sob as vistas complacentes de um promotor
de justiça, subjugado aos interêsses de sua
promoção e de outros proveitos, organizam
a lista anual dos juradO!!, verdadeir~ má
quinas caprichosas e obedientes, tanto para
condenar como para absolver.

Easta a presença em uma destas desmora
lizadas comarcas, de um Juiz íntegro, refor
mando a lista. dos jurados e convocando os
"homens de bem", e os há, felizmente, em
tóda parte, para pôr-se um paradeiro à "cor
ruptibilidade, fraqueza sentimental e igno
rância" de que nos fala a douta justificativa
que acompanha a emenda constitucional em
tela. Uma comarca muda de fisionomia. com
um bOm Juiz. A mesma comarca. o mesmo
povo, depende de toga que preside os desti
nos da sua justiça.

Reclamando honestidade e bom senso pres-
cinde o Júri de cultura jurídica até porque

"nas coisas mais simples e maiS funda
mentais, o instinto natural da razão tem
um discernimento mais seguro que a ar
te e a reflexão ... " (Jacques Maritain,
"Principios duma PoHtica Hurnanistica",
Agir, 1960, pág. 60).

EM DEFESA no JúRI

Seria fastidioso desfilar nomes e transcrt')
ver opiniões de quantos se bateram em de
fesa do Júri. Imprescindível, porém, citar RUi
Barbosa, mercê de sua inteligência, cultura,
lucidez e, solJretUdo, a profunda penetração
com que versou os problemas jurídicos:

"A zona ocupada pelo Júri através do
mundo contemporâneo - pontifica 
traça quase exatamente o meridiano ju
rídico da civilização e pela nitidez com
que sua. realidade se acentua de pais a
pais se poderia determinar a situação da
liberdade individual no seio de cada po
vo" (Apud Roberto Lyra, ob. cit., pág. 7).

Trazendo o subsídio de Luchini assevera:
"A própria escola positiva não lhe sabe
negar (ao Júri) as relações que o vin
culam a certos principios cardiais no mo
derno organismo, ao papel do povo no
govêrno, à defensão da liberdade, à cul
tura moral da Nação." (Idem, ibidem,
pág. 10.)

CONCLUSAO E VOTO

Vitoriosa a proposição, consumar-se-á ino
minável atentado contra o Tribunal Popular.

A aceitar-se o preconizado melhor fôra
extingui-lo de vez, pois, vale mais matar que
permitir viver instituiçÕeS cerceadas e. POr
tanto, desnaturadas.

Introduzida a modificação, o Júri não
passará de mero fantoche, arremêdo de jul
gador, desprezado pelos juristas e despres
tigiado pelo povo.

Cumpre, isto sim, aperfeiçoar a instituição.
Não subjugá-la.

Pela colimação daquele objetivo propugna
Roberto Lyra (ob. cit., pág. 26) com a pro
clamação que repetimos para a meditação de
todos.

"Na marcha para o mundo melhor tra
temos de desenvolver e aperfeiçoar os
instrumentos da liberdade e, portanto,
da cultura e do progresso que, como o
Júri, antecipam ao povo a imagem de sua
fôrça direta e soberana, de sua autori
dade suprema, de seu POder absoluto."
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Pelo exposto, sem embargo de reconhecer
a alta intençAo do Nobre Deputado Guilher
mino de Ollvelra, a.utor do projeto de Emen
da Constitucional nP 13/61, voto pela rejei
çAo da mesma.

Deputado sJmlo da Cunha. Relator.
O Deputado AdahU Barreto votou & favor

da proposição, Entretanto, B. Comi88áo E&
pecial, des1gnada pa.ra dar parecer ao Pro
jeto, pronunciou-se contra êsse voto, aca
tando voto e parecer do Relator, Deputado
81mAo da Cunha, no sentido da. rejeição da
emenda.:

PARECER
A ComisBAo Espec1al designada pa.ra dar

parecer sObre a Emenda Constitucional n,o
13, de 1961, que "altera a redação do art.
Hl, § 28, da ConstitUição Federal", em reu
roAo realizada no dia 28 de novembro de
196!, opinou contra o voto do Deputado
AdahU Barreto, no sentido da rejeição da
referida emenda, nos têrmos do parecer do
Relator, Deputado slmio da Cunha.

Estiveram. presentes os Senhores Deputados
Manoel Barbuda - Pres1dente, Antonlo Fe
l1clano, Adah1l Barreto e SimAo da Cunha.

Sala da ComissA.o, em 28 de novembl'o de
1963. - Manoel Barbuda, Presidente - Sl
mio da Cunha, Relator.

Não teve pr0888gu1mento o estUdo do Pro
jeto. Fol arqulvado nos têrmos do art. 61 da
Constituição Federal de 1967, conforme pu
blica o Dkirio do Congresso Nacional de
25-10-67 (pág. 6.921).

• • •
Com a finalidade de estabelecer proibição

no sentido de que um mesmo jurado partici
pe em maJs de um julgamento concernente
ao mesmo processo, e tendo em vista a for
mUlaçAo de um quealto, apenas, sObre a atua
lldade ou imInência da agressAo, o Deputado
SlmAo da CUnha. apresenoou, em 1963, o se
gunte projeto, acompanhado da. respectiva
justi!icaçlo: (DCN (SeçAo I), de 12-10-63,
pág. 7.732.)

PROJETO
N.· 1.1oe, de 1963

Altera 08 dlspoBiUvO$ 'dOi artigos f8%
e 607 do códJ&'o de Proileao Penal.
(Do Sr. SimAo da Cunha)

(À Comi8Slo de ConstitUição e Justiça..)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.- - O artigo 462 do Cód1go de Pr0

cesso Penal pa.s8& a ter o seguinte paráça.
to 'Único:

"Art. "2 - .
ParáJrafo único - 810 também impedi
dos de serv1r no Conselho 0& juradO& que

tenham tomado parte em Julgamento
anterior do mesmo processo."

Art. 2.° - O parigrafo 3.0 do art. 807 do
Código de Processo Penal passa a ter a ..
guinte reda.çio:

"Art. 607 - .......••...••.•.•...•••.•..
I 3.- - se o réu pedir legitima der...
serã formulado apenas um quesito IfÓbre
a atua.l1dad.e ou iminência da agreuIo."

Art. 3.° - Esta lei entrará em ytgor na
data de sua publlcaçlo revogadas as d18posi~

ções em contrário.

sala das Sessões, em 25 de setembro de
1963. - Deputado SImAo da. Cunh&.

JustlfieaUn.

Há. centenas de acórdAos divergente8 no
que tange t. va.Uda.de ou nio do 3mpmento
em que um jurado venha a servir pela I!e

gunda vez, e isto por fOrça do I 3.° do art.
607 do Código de Processo Penal. Por raaõee
sobejamente conhecidas, a jurisprudêncIa
tem se orientado no sentido de que é nulo o
jU1g&mento, mesmo Q.uando nAo se trata de
protesto por nOvo júri. Como sAo também
inúmeros os julgados em sentido contrário,
é necessário corrigir essa anomalia, que vem
desprestigtando a. ação da Justiça.. 011 jura~

dos ficam sem entender por que razIo um
réu teu seu julgamento anulado por ter lIe1'
vido em segundo julgamento um Jurado que
tomou parte no primeiro, quando. multas vê
zes, na mesma sessAo, houve caso ldtatloo,
nio anulado pelo Tribunal.

C<)10CB.d.0 o pari.gra.fo único no a.rt.igo 41~.

desaparece a razIo de ser do parágrato 3.°
do art. 607 do mesmo estatuto.

Quanto à junção no mesmo quesito, da
atualidade ou iminência da acreasAo, Justifi
ca-se a proposiçio por querer evitar resul·
ta.dos diferentes do visado pelos juradcs. Até
os Juristas do primeiro plano sentem dIfl~

cUldades em diferençar, em determinados
casos, se a qressA.o foI atual, ou iminente.
Há. casos em que a atualldade da~
se contunde com a 1mJnência. E. em caaoe
tala, pode lIAlOtltBcer como tem lloCOntecldo U
dezenas, que o resUltado quertdo pelos JUl'II.
dos foi o inverso do veredito. ABsim, se um
'Único Jurado quer condenar, negando a le
gitima defesa, e três querem absolver, pela
a.tualldade, e três pela iminência, o réu será
condenado por quatro votos contra trêS. 8e1a
jurados acham que o réu agiu em 1etrftima
defesa, mas, por uma questAo de técnica, a
condenação surgirá por maioria de sutráglos.
Se os jurados .~ manifestarem. depoJa do
julgamento, a Justiça fica em má pos1çAo.
- Deputado SbDio da C1PIha.
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Pela constitucionaJ1dade e aprovação, re
cebeu a matéria, na Comissão de Constitui
ção e Justiça, o parecer abaixo, do Senhor
Geraldo Freire, na qualidade de Relator (o
projeto, distribuído ao senhor Pedro Aleixo,
passa ao Senhor Geraldo Freire em redistri
buição); (DCN (Seção I), de 6-5-65, págs,
2.688,)

PARECER
O Sr. Simáo da Cunha. para dirimir diver

gência jurisprudencial propõe que se acres
cente um parágrafo ao art. 462 do Código do
Processo Penal, figurando nêle, expressa
mente, a. proibição de que sirva o jurado
que haja. tomado parte em julgamento an
terior do mesmo processo. Atualmente, a
proibição expressa no texto da lei (art. 607,
§ 3.°) refere-se tão-sOmente a que sirvam os
mesm05 jurados quando se tratar de pro
testo por nôvo Júri. Como as razões são
idênticas, qualquer que seja a natureza do
recurso, os tribunais têm admitido que mes
mo em se tratando de apelação, não se per
mite a repetição dos julgadores. Não sendo,
entretanto, paclfica esta interpretação, o
projeto pretende eliminar as dúvidas, o que
é plenamente razoável, constitucional e jurí
dico. Urge, apenas, conforme emenda em
separado, que se suprima o mencionado § 3.°
do art. 607, já sem razão de ser, em face da
norma proposta pelo projeto, mais abrangen
te e mais ampla.

O art. 2.° propõe medida igualmente salu
tar e adequada: Se o réu pedir o reconheci
mento da legítima defesa, será formulado
apenas um quesito sóbre a atualidade ou
iminência 'da agressão. Com isto, serão evi
tados embaraços, confusões e aumento de
trabalho. Estou de acôrdo com a proposta,
entendendo porém que a matéria deve figu
rar com n.o IV do artigO 484, modificando-se
a numeração dos demais incisos, nos têrmos
da emenda ao fim formulada, e não no
art. 607, § 3.°, como a proposição pretende
porque nessa parte do Código a matéria txa
tada é diferente.

Com as sugestões mencionadas, sou pela
constitucionalidade e aprovação.

Brasllia, em 22 de abril de 1965. - Geral
do Freire, Relator.

Em seguida tem-se a enumeração das su
gestõt!S apresentadas:

EMENDA N.o 1
Passando a 4.° o atual art. 3.°, a redação

dêste será a seguinte:
"Art. 3.0

- Fica supr1mido o § 3.° do
art. 607 do Código de Processo Penal."

Brasilla. em 22 de abril de 1965. - Tarso
Dutra, Presidente - Geraldo Freire, Relator.

EMENDA N.o 2

Redija-se assim o caput do artigo 2.°:

"Art. z.o - Passando a V, VI e VII, os
atuais n.Os IV, V e VI õo artigo 484 do
Código do Processo Penal - redija-se
assim o primeiro dêles:

IV . w •••••••• "~ •• """ 10 ••••••• I ••••• "

Bras:llia, em 22 de abril de 1965. - Tarso
Dutra, Presidente - Geraldo Freire, Relator.

A Comissão de Constituição e JUlltiça. por
sUa vez, opina segundo os têrmos do parecer
do Relator: (DCN de 6-5-65, pág, 2.688,)

PARECER DA COMISSAO

A Comissão de Constituição e Justiça, em
reunião de sua Turma "B", realizada. em
22~4-65, opinou, unânimemente, pela consti
tucionalidade do Projeto n.O 1.102(63, e, no
mérito, por sua aprovação, nos térmos do pa
recer do Relator, adotando as emendas por
êste apresentadas.

Estiveram presentes os senhores deputados:
Tarso Dutra, Presidente - Geraldo Freire,
Relator - José Barbosa - Djalma Marinho
- Celestino Filho - Floriceno Paixão 
Dnar Mendes - Laerte Vieira - Pedro Ma
rão - Ulysses Guimarães - Arruda Càmara
- Humberto EI-Jaick e Geraldo Guedes.

Bras:llia, em 22 de abril de 1965. - Tano
Dutra., Presidente - Get'aldo FreJre, Relator.

Havendo, desta maneira, recebido a pro
pOSição parecer pela constitucionalidade e
pela aprovação, com emendas, quanto ao mé
rito, é submetida ao plenário em primeira
discussão.

Apresenta emenda ao projeto e desenvolve
justificação em tôrno da matéria proposta, o
Deputado Clóvis Stenzel: <DCN (Seção I) de
4-4-67, pág. 964(5.)

O SR. CLOVIS STENZEL (Sem revisão do
orador.) - senhor Presidente e Srs. Depu
tados, é do ilustre Deputado Simão da Cunha
o Projeto n.o 1.102-A, de 1963, que objetiva
modificar dois artigos do Código de Processo
Penal, os de números 462 e 607.

Tive oportunidade de encaminhar à. Mesa
emenda a êste Projeto, com a seguinte reda
ção:

"Art. 607, § 3.° - se o réu alegar legi
tima defesa, ou êrro de fato quanto à.
legitima defesa, será. formulado apenas
um quesito sôbre a atualidade ou imi
nência da agressão."

Pretendo fazer a Justificação desta emenda
em poucos minutos, desta tribuna, para. que
a egrégia ComiSsão de JUStiça da Casa passa
eievidamente apreciá-la. já. que o projeto veio
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a plenlu'io com pareceres favoriveis e está em
primeira discussAo, tendo sido Relator o emi
nente Deputado Geraldo Pre1re.

O projeto é para. a institUlçAo do JÚ1'i e,
conseqüentemente, para tod08 aquêles que
militam no Júri. nessas centenas de comarca.s
do interior do Estado, devel'88 saneador. Os
advogadOlt sabem perfeitamente que um d08
problemas mais complicados para. o proces
ll&1Dento do JtUi, no BrasU. é o da votaçAo
dos quesitos. 11: tio cornpUcado o assunto que
retore mesmo à competência ou à capacidade
doa IWvogadoa e extravasa atê aos Juizes de
primeira inBtência e CllI tribunais de segunda
instADc!a, como tivemos oportunidade de ver.
na contradl.çAo de vários Julgados de Tribu
nais de Justiça do Pais e até mesmo na BU~
prema COrte.

A respeito da tormulaçAo d08 queal.toll, pa
rece que ninguém se entende nesta taTa.
Principalmente quando se trata de votaçlo
do quesito relativo à atualidade ou à imi
nência da l\Il'8llaAo, que é um dos requ1ll1tos
ou presaUp(]8t08 da legitima defell8, prevista
no art. 21 do Código Penal, há uma dispari
dade enorme. Como conseqUência, v€u'ios ino
centes e v€u'ios réus, que têm sido de fato
beneficiad08 com a juatifwativa da legítima
defell8. pennanecem na pr1Bio até segundo e
terceiro julgamentos, porque o Julz de D!
Jeito desdobrou O quesito da atualidade e o
da iminência da agressão. E, assim, o Conse
lho de Bentença poderá rejeitar a atualidade,
digamos, por 4 a 3, para depois f1rm&r, por
4 a 3, a iminência. Resultado: na sentença
absolutória, o JU1Z decide que o réu n10 foi
absolvido por unanimidade; não em virtude
d& mtençlo do 3ura4o, mas por causa. da m&
redaç10 e votaçlo dos quea1t08.

O ilustre Deputado Simão da Cunha, atra
vés dêste projeto, objetiva compeUr o Pre
sidente do Tribunal do Júri a incorporar a
atualidade e a 1m1Dtncia da agresaIo num só
quesito, com o que, alúls, concorda em parte
com aquela doutrina de Pedro Vergara, pela
qual tOda agreaat,o atual lá ê iminente e ..
iminêncIa da agteSII10 começa com a. sua
atualidade.

Logo, nlo há razIo para o de8clobramento
da votaçAo dêBaes quesitos.

Mas o projeto 6 Imperfeito, Benhor Pre
sidente, porque eXIge a unidade de quesitos só
e exclus1vamente quando a defesa alega. leg:(
t1ma defesa. Mas existe a cha.mada legit1m.a
defesa putativa, 1D1propr1alnente chamada de
legitima defesa de fato e que, na verdade,
Jiio é legitima defesa, porque nAo consta nem
do art. 19 nem do art. 21 do Código PenaI.
maa do art. 17, que trata do êrro de fato. E
êrro de fato pode ser apUcado tanto li. le&!tt-

ma defesa quanto ao estado de neeeuldade,
quanto atnda ao eatr1to cumprimento do
dever legal e ao exeretclo rerWar do d1re1to.
Portanto, o êrro de fato pode ser ap1Jcado a
todas &li justificativas penala " 6 apenas de
isençlo da penalidade. Portanto, o ar1me
existe, quando se pratica o fato por êtto. O
que se fu, a.través da sentença absolutória, é
isentar llÕD1ente da pena. o réu que prat!cou
crime por êrro de fato. Dal por que, se o
projeto fOr aprovado como estA rediI1do, ..
fará o quesito, na sua forma unitár1a, leD1
desd<lõttl.IMuta, &l)l!.nB8 ~U~ '" óet...
alegar a legItima defesa e nAo o erro de fato.
Mas, como um individuo pode errar quanto
ao tato da legitima defesa, estendo o mesmo
esclarecimento legal ao êrro de fato, com
emenda assim redig1da:

"Se o réu alegar legitima defesa ou &!To
de fato quanto à legítima defesa. seré.
formulado apenas um quesito sôbre a
atualidade e im1n~ncia· da acreuIo."

NAo é superfetaçAo, e nIo se dIp que.
aprovado o projeto como rediRido, o Juiz
formulará. o quesito quando a defeea aletrar
@no de fato. como se fôra legftjma del.,..
Não, por dU&lI razões: Pl'1me1ro, porque o pro~
jeto, como redl.g1do, nAo escJ&rece, embora ..
lei penal adjetiva POBll& ser apUcada anal6
gicamente, o que nAo acontece com a lei
penal substantiva.

M&lI é inegável ainda, sr. PresIdente, que, a
respeito da instituição do Jdri, exI.ste uma
grande má vontade de parte da maioria doi
jufzes de direito. A justiça topda no BruIl.
desde OI! 8.OÓtdb c!o e.up-mno T!iblmI.l 1M
os acórdAos doa Tribunais de JUatiça e DI8ID10
as sentenças de ju1zes de comarca, manlte.ta,
a todo Instante, a sua repulaa contra .. m.tt
tuiçlo do Júri. Poderá ocorrer, entlo, que o
juiz, apegado à letra da 181, quando um ad~

gado BU8tentar a tese da legitima del_ lIUb
jetiv& ou a legítima defesa putativa, nIo faça
o desdobramento do qUll9lto, porque a lei
deconente manda que se faça apenu QUatldo
se tratar da legitima defeaa real ou da Jecf
tima defesa propriamente dita.

Dai a razAo da minha emenda. VaI~. pro~
telar um pouco a aprovaçAo d8e projeto, eu
sei disso. Descerá êle li. Com1IsAo de COIlIU.~
tuiç10 e Justiça para parecer. Mas quero crer
que, apreciada a emenda, êle voltará a plenA
rio, escolmado do seu vicio orIg1nal, porque
êle nAo se estende à amplitude da Intençlo
do ilustre Deputado que o redJgl.u.

Eram estas. Sr. Presidente, as rUGe. que
desejava expor desta. tribuna, e o f1z breve~
mente para nAo tomar o tempo da Casa. A
j~ti1~aUw. aa miDba emenda 6, &llI1m, felta
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verbalmente, para que a egrégia Comissão
de Justiça, na sua tolerância e liberalidade,
possa examinar essas razões e admitir a
emenda que acabo de propor.

l!: favorável à emenda de Plenário o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça. Efe
tuada a votação da matéria, em primeira
discussáo, é o Projeto aprovado com as emen
das que lhe foram apresentadas.

Face às emendas, a Comissão de Consti
tuição e Justiça redige a proposição nos têr
mos abaixo, com a finalidade de submetê-la
à 2.& discussão: (DCN (Seção 1) de 27-9-68,
pág. 6.514.)

PROJETO
N.o 1.102-B, de 1963

Altera. dispositivos dos arts. 4JJZ, 484 e
607 do Código de Pr9Cesso Penal.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0
- O art. 462 do Código de Pro

cesso Penal passa a ter o seguinte parágrafo
único:

"Parágrafo único - São também impe
didos de servir no Conselho os jurados
que tenham tomado parte em julgamento
anterior do mesmo processo."

Arl. 2.° - Passando a V, VI e VII, os
atuais números do art. 484 do Código de
Processo Penal, redija-se assim o primeiro
dêles:

"IV - Se o réu alegar legitima defesa ou
êrro de fato quanto à legitima defesa,
será formulado apenas um quesito sôbre
a atualidade ou im.1nência da agressão."

Art. 3.° - Fica suprhnido o § 3.0 do arti
go 607 do Código de Processo Penal.

Art. 4.° - Esta lei entrará em vigor na.
data de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Sala das Reuniões, em 17 de setembro de
1968. - Pedroso Horta, Relator.

Submetido a segunda dlscussáo em 11 de
agôsto de 1970, uma vez encerrada essa etapa
da tramitação, apresenta o Sr. Dayl de Al
meida requertmento solicitando, na forma
regimental, votação destacada. para rejeição
dos arts. 1.0 e 3.0 do Projeto. Em votação a
propositura, ressalvados os artigos destaca
dos, tem-se a rejeição dêstes e a remessa do
projeto à redação f1nal. (DCN (Seção I) de
12-8-70, pág. 3.856.)

A redação final, publicada no DCN - S I
- de 2-9·70, pâg. 4.308, é aprovada na sessão
do dia 2 (DCN - S I - de 3-9-70, pág.
4.365) :

REDAÇAo FINAL

PROJETO
N.· 1.102-D, de 1963

Redação Final do Projeto n.a 1.102-D.
de 1963. que altera dispositivos do art.
484 do Código de Processo Penal.

O Congresso Nalconal decreta:

Art. 1.0
- Passando a V, VI e VII, os

atuais n.os do art. 484, do Código de Proces
so Penal, redija.-se assim o primeiro dêles:

"IV - Se o réu, :l\l~gar legítima defesa
ou êrro de fato quanto à legítima defesa,
seja formulado apenas um quesito !lÕbre
a atualidade ou iminência da agressão."

Art. 2.° - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicaçãD, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Comissão de Redação, 31 de agôsto de 1970.
- Henrique de La. Rocque, Presidente - Me
deiros Netto, Relator - Dnar Mendes.

Remetido ao Senado, o Projeto toma nes
ta Casa do Congresso o n.O 36, de 1970, sendo
submetido à Comissão de Constituição e Jus
tiça (DCN - S. n - 5-9-70, pág. 3.697).

Prevendo a extinção do Júri Popular. o
Deputado Eurico de Oliveira apresentou, em
1965, o Projeto n~ 2.830/65. nos seguintes têr
mos e com a seguinte justificação (DCN de
22-5-65, pág. 3.477):

PROJETO N.a 2.830, de 1965

Extingue o Júri Popular, e dá outras
providências.

(Do Sr. Euríco de OUveira.)

(A Comissáo de Constituição e Justiça)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0
- Fica extinto o Júri Popular no

País e atribuída a competência que atual
mente"lhe cabe, aos Juizes das Varas Crimi
nais, nos julgamentos respectivos. com re
curso aos demais Tribunais, conforme a le
gislação em Vigor.

Art. 2.0
- Esta Lei entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário.

Justificação

l!: preciso que a Justiça no Brasil não con
tinue a ser praticada sob coação, mêdo, favor,
proteção, condescendência, subômo, como
instrumento de politiqueiros, partidos ou go
vernantes, junto aos Jurados.
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InfellZmente o JOri se constituI, hoje, prin
cipalmente no Interior, em escola para to
caieiros e outros tnt.ereasad08. O julgamento
de quem conseguiu ou tentou matar é o ma.ls
dificU. Nl.o podem reaUzlL-Io emotivos, sen
timentais, rancoroeos fi ignorantes do aegrêdo
da. c.rIm1nolOlr\IL. O cr1mln06O nAo pode aer
julgado onde a opiniAo pübUca. () acusa. ou
defende. A supreasio pois do Júri popular é
uma necessidade democrática.

"Sômente o mqi&trt.do é competente para
julgar o acuaado sempre à vista do povo",
afirma o 1n8Icne A. B. de· Castelo Melhor.

Bala. das sesaOe8, 22 de abril de 1965. 
Deputado Eurico de OUveb'a.

Distribuído ao Deputado Celestino F1Iho
(DCN de 26~Ii-85. pág. 3.644). o projeto rea
parece entre aquêles mandados arqUivar de
acOrdo com o art. IlK do Regimento Interno
da Cf.mara doe Deputad08, aegundo consta de
PUbl1cação no DCN de 10-3-67. pég. 560. NIo
vingou, partanto, ums. vez que nIo houve
pedido 4e delatQuivamento.

• • •
Na Carta de :u de ja..'le1ro de 1967, a tns

tltuiçAo do J'W1. f1r14"', como na Carta an
terior, no c&pftulo dos direitos e garantias
1ndiv:1duais, constituindo o f 18 do artigo
150:

"Art. 150 - A ConatitUiçAo a.ueg1Il'a aos
brasileiros e aos e6trangeiros residentes
no Pais 8. ln'riolabl11dade dos direitos
coneernentell à v:1da, t& Uberd&de, t& lie
rurança e à propriedade, nos têrmos se
suintea:

I 18 - aio mantldas a institutçio e a
soberania do .1I1rt, que teri competêncla
no julgamento dos crimes dolosos contra
.. vid.....

Consoante ob8erVILÇIO de Ponzs 1lE )4I.
JlAHDA (88) "deiXou-se t&s leis de proceB80 1)".

na) 8. org&lllzaçAo do Júri, sem ma1B se Jm
por, deade logo, a imparidade do nOlPerD de
Jurados para 08 julgamentos. OUtra garan
U. constitucional de que nlo mais podem
ráultar pretensões ln41vidUa1B doa acusados
e.. 408 acusadores, ou outros interessados, é
o ifgUo d48 vo~, embora nlo o diga o
texto>. A plenitude da defesa. do réu com·
preende as med1das, meios e recursos de que
cOi'ita, noutroe lupres, a Constitu1ç1o, bem
como o que é essenelal t& impare1aUdade do
tribunal pOpular (8. g" o impedimento dos
1n1In1goa e&p1tala e dos amigos intim08 dos
acusadores)." No tocante à competêncla,
eona1der& ainda Pontes de Miranda que "a
recra jurlcl1c:a da 2," parte do art, 150, t 18,

é bastante em ai, e nio haveria llealJ1dMe
em que, se nlo exlst1slle lei ordmiria espU
cita, que dlases8e o mesmo, dude 1010 •
submetessem a julgamento pelo J6rt todoa OI
crimes dol0B08 contra a vida.•. "

Mantida é também a sober&D1a do J1lr1 pe
lo • 18 do&rt. 15Q da C&rta. de 196'J. maa.
emendada esta, em conformidade com ..
Emenda Constitucional n.D 1, de 17 de outu.
bro de 1969, desaparece do art. 151, I li, to
mençAo à soberania do Tribunal PopU1ar. I:
conservada a InlItitu1çAo, atrUnd-M-lhe com·
petência para o julgamento dOI cr1JneI do
losos contra a v:1da, sem, contUdo, dar-.
guarida, na Lei Maior, t& lntaJijr1bWdade da
sentença do corpo de Jurac:Io8.

Tal qual atl'avetl8Ou a Blstórla do Império,
o Júri, vem, como vimos, vivendo a JDatór1&
da Repl1bltca, &o sabor de &1teraç(1es que lhe
do, ora favoráveis, orlL adverau. Provocan
do. muItas vezes, t&1B &1teraç6e8 • multu ,..
zes criticando-as, para louvá-las ou repro
vtl.-Ias, tem-se, como se tinha d8ntes. lo ma
rútestaçAo da cultura jurld1ca 115peclaJIP4&
do País, consubstanelada na eterna peleja
sõbre a institu!çAo.

No momento, por exemplo, é o • 18 da
Emenda Constitucional n.O 1, de 1lItt, 110 u
lnovaçõe& propoata8 pelo Projeto n~ 2.078,
do qual nos OCUp&reD1OII no deoorrer dMta
pesquisa, os responsáveis pe1a recente eu
eerbaçio dessa peleja.

3 - Aspectos da polêmica em t&no do
tema "júri" no campo internacional

seria prerrogativa do Brasil d1scUUr COJ18-
tantemente o Júrl?

The jury ia by deflnition an aclt1n&
experlment In the conduet of terlou.s bu·
man atfairs, and 1t 18 not lUJ.'I)I'1s1Dc tbat,
virtUal1y trom its 1nceptioD, 1t hu bem
the BUbject of deep controveny, attrac·
t1ng at onee tIle moat extravapnt praiIe
and tIle most har8 cr1t1clSm.

Ant.l1aaID Hoay Ka1ven Jr. e Jluq ZetIel,
(84) apresentando o tema da eterna polfpl1
ca. E chamando a atençlo para & p1AIad.e
de grandes nomes, da polit1ca., da. fUo8ofit, •
do direito, presentes t& dlscUldo - "A1eun
dre Ham1lton. de Tocquev:1lle, BJaebtoDe,
MDntesqu1eu, Bentbam, Spencer, U'9iJlpton.,
Holmes. Btephen, Corbin, WJp1ore, Po1md,
Sunderland; and, more recentIy, lI'rank,
Curt1s, Green, Wyzamld, Bok, Glanv111e wn·
Uams, DennI.ng, DevUn, and GT1I1rold." 
Concluem pela lnet1cácla do debate. :rato
porque "Hueh 01 the crttic1sm hu atammed
frem not more than the a pr10rt sueu th&t,
sJnce the 1Ufl1 !Das emploving Za.-mcm t.mI4-
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teurs in what must be a technical and serWus
busines8, it could not be a good idea. In coro
parable fashion, the enthusiasts af the jury
have tended to lapse into sentlmentallty
and to eguate literally the jury with deroo
cracy. Not surprisingly, therefore, the very
characteristics which the critics point to as
defects, the jury's champions herald as
assets." (O grifo é nosso)

O ponto cruciante da questão é quase sem
pre o jurado, the layman amateur e, conse
qüentemente, a soberania de suas decisões na
qualidade de juiz de fato.

"La question du jUljl - comenta. ANDRÉ
TOULEMON - (B5) est posée dana le monde
des cruninalistes depuis longtemps et 1'on
peut même dire qu'en France eIle l'est depuis
toujours, c'est-à-dire depuis son institution
dans notre pays; mais à. l'heure actueIle le
jury n'est plus seulement discuté par des ju
ristes, des h1storiens ou des philosophes mé
ditant dans le sUence de leur bibliotheque,
il l'est partout et en rous lieux, dans la presse
comme à la tribune du Parlement, sur les
places publiques comme au théâtre et dans
les conférences: 11 l'est par les jurés eux-mê
mes, dans les voeUX qu'ils ne manquent pas
d'émettre hors séance, apres chaque session
de la cour d'assises.

"Coment les jurés, en réPOndant aux
questions par "oui" ou par "non" - interroga
o autor na obra citada - peuvent -ils mieux
que par qualques attendus cIairs et nets ex
primer lem opinion sur les incriminaUons
légales?" Implicitamente pergunta o jurista,
como, na opinião monossllábica dos jurados,
se poderia conter a fôrça irreverslvel da deci
são inapelável?

São os mesmos autores, HARRY KALVEN JR. e
HANS ZEISEL que, desta feita, trazem à baila
pareceres contrários ao sistema:

"We begin with a very recent statement
by one ot the critics. The Dean 01 the
Harvard Law School, in the course of his
annual report for 1962-1963, made certain
recommendations for improving the ad
ministration of justice, among them the
aboIition of the jury in civil cases. Dean
Griswold argued:
The jury tria1 at best is the apotheosis
of the amateur. Why should anyone
think that 12 persons brought in fcom
the street. selected in various ways, for
their lack of general ability, should have
any special capacity for deciding contro
versies between persons?
The more exasperated form of criticism
is illustrated by the following ell:cerpt

from an 8.1'ticle in the American Bar As
sociation Journat in 1924:

Too long has the effete and sterile jury
system been permitted to tug at the
throat of the nation's judiciary as it sinks
under the smothering deluge of the oblo
quy Df those it was designed ro serve.
Too long has ignorance been permitted to
sit ensconced in the places of judicial
administratlon where knowledge is 50 so~

re]y neaded. Toa long has the lament 01
the Sha.kespearean character been
echoed, "Justice has fled ro brutish
beats and men have lost their reason."
"And to add still anotber unfriend1Y voi
ce, the distinguished English scholar
Glanville WilUams, in the Seventh Series
of Ha.rol.yn Lectures in 1955 had, among
other things, this to say of the jury:

li one proceeds by the light of reason,
there seems to be a formidabie weight of
argument against the jury system. To
begin with, the twelve men and women
are chosen haphazard. There 15 a slfght
property qualification - toa slight to
be used as an index of ability, if indeed
the mere possession of property can ever
be so used; on the other hand, exemption
is gtven to some professional people who
woQld seem to be among the best qua
lified to serve - clergymen, roinisters of
religion, lawyers, doctors, dentists, che~

mists, jUstices of the peace (as well as
ali ranks of the anned forces). Tlle sub
tractlon of relatively intelligent classes
means that it is an understatement to
descrtl:le a jury, with Herbert Spencer,
as a group of twelve people of average
tgnorance. There ts no guarantee that
members of a particular jury may not
be quite unul5ual}y ignorant, credUlous,
slow-witted, narrow-minded, biased or
temperamental. The da.nger of thill hap
pening is not one that can Ire removed
by some minor procedural adjustment;
it is inherent in the English notion of a
jury as a body chosen trom the general
population at random."

Por outro lado, põem em relevo a ênfase
com que os adeptos da instituição a defendem
e exaltam:

"Lord Justice Devlin, an experienced and
greatly admired Engllsh iudge, may spea.k
here for thclll. ln 1956, in the Eighth
Hamlyn Lecture Series, he said of the
jury:
Each jUry is a llttle parl1ament. The jury
sense is the parliamentary sense. I ce.nnot
see the one dylng and the other survivi
ign. The first object of any tyrant 1n
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Whlteha1l would be to mate Parllament
utterly subserv:lent to his w1lJ: and the
next to overthrow ar dJminJBh trfaI by
jury, for no tyrant could afford to leave
e. subject's freedom In the hands of twel
ve or hJs countrymen. ao tbat trial by
jury la more than ao instruDlent of jUS
t1ee and more than one wheel of the
const!tution: 1t la the lamp that showa
that freedom l1veIJ.

Justice Devlin found it appropriate to
(Jonclude h1s lectures on the jury by quo
tlng the famous passage lrom BlakBtone,
the words of wh1ch, he said, Me st1ll'
"alter two centurles as fresh and mea
ningtul as wben they were written":
ao that the llberties of England cannot
but subsist, so long as th1s palllultum
remll.1nB SIloCred and lnviolBte: not on1Y
from. eJ1 open Bttacks (wb!ch nane w1ll
be 50 bardy as to make), but also trom
all secret mach1nations, wh1cb may sap
and undenn.lne lt: by lntroduclng new
and arbitrary methods of triBl, by jus
tlcas ar the peace, cornm1sBioners of the
revenue, and courts of consc.lence. And
however convenient these may appear
Bt tlrst (as doubtlesa a1l arbitrary
powers, weU executed, are the tnost CO'It
f!enient) yet let ft be agam remembered,
tbat delays, and llttle Inconvenfences in
the fQl'lIl8 of justice, are the pr1ce thBt
a11 tree nations must pay for thetr l1berty
in more substantiaI matters; that these
inroads upon thls sacred bu1wark of the
n&t1l)n are fundament&Jly oppooite to
the spirit of our constitution; and tha.t,
though begun in trifles. the precedent
may gradually increlW! and spread, to
the utter disUlle of junes in questions of
the most momentous concem..

ThUll, alter two hundreã ;Vear8, tbe deba
te over the jury lSYStem, wtth distlngui
shed participants on both sides, 19 still
going on apace."

M. L.\RNAUll - Deio Honorário de. FacUl
culdade de Direito de Paria - prefaciando La
Questton du Jury. (86) obra de André Tou
]emoD, editada nos idos de 1930, afirma ca
tegõrlcamenre:

"A mon aV1B ]e jury doU être supprImé.
Bur ce po1nt mon op1n1on est déjà aD,

clenne, p\1ls(lue le 1'a1 expr1m.ée pubU
quement à la fm de 1899... je crois en
core auJourd'hui que l'institution du jury
cr1mineJ dolt disparaltre de notre Code
d'instruction erimtnelle, parce qu'elle est
en contrad1ctlon absolue BVec la rrande
loi historique de la dtv1s1on du travlill
qui revêt, dans la fonctlon publique, la

forme de 111. profesa1onna.11aa.t1on et de
la perrnanence.
A mon sens, tous les reproeh.es, toutes lea
critiques Bdressés au jury 80nt rent'ennês
dans ces deux idéea: absence de protes
&1onnaJ.IsBtl.on, absenee de permanence, et
en découlent.
OU ne confie pu les 80ina dont ont be
som ]as malades à. d'Butres qu'BUJ: mêde
cina, on punit même les reboUteura. 01',
le jury est, à sa mantere, un rebouteur
de la jUlJtice!

Ce défaut capital de la non-profe&S1on
nal.tsation n'avait pu échappé, dana le
pays même auquel noua l'avona emprun
té, en Angleterre, aux observateU1'8 SB
gaces. Le Célébre Dickena a.V&l.t déjt. rtd1
cUlisé le juge non prof8&'donDeJ d&D5 80n
roman blen COMU de Pickwfck, o~ 11 ttlet
en scene le juge popUlllJre. quitgnore le
droit, et SOn clero qui le connaJ.t et Je lU!
soUftlel U n'épargne pas non plua les
!urêsl .

n est relevé par la l1ttérature de tous 188
pays, claude Farrére, en ~ce, /I trBcé
un tableau divertlssant d'une déllbération
de jUl'Y et du rOle qu'Y joue son présldent.
Mais surtout 11 est condamné, je ne dJra1
pas par tous ]as cr1mmallstes, maia par
un grand nombre d'entre eu, Ga.ro1lt.1o
et Enrico Perri eu ltalle, Tarde en Pran
ce, par la. plupart dea pré6l.denta de 00Ul'B
d'assi8es, au dite de }.I, Albert Poplneau,
procureur général à la Cour d'apPel.
de Bourges, partlsan détermlné de la.
suppression du jury et qui résUme lJ09.
oplnjon dans cetre fonnuJe blen CODJ:lue,
expression de 1& vérité et du boDSi sens:
fiA chacun son métier."

A ausência. de motiva.çio do julgamento
lJelo Jllri é po.,ta pOr ToULalOlf (81) em face
(ia. soberanla du decisões para receber acerba
e impl.edooa. critica:

"En qual l'absence de mottls peut-eJ1cl en
eUet e.ccroitre la "5OUveratneté" et l' 'ft_
"l'éfragabllité" de ]11. déclalon du jury?
Comment les jurés, en répondant aux
questlom par "oui" 011 par "non", peu
vent-lIs mleux que par quelques attendus
clairs et nets exprtmer leur opbúon 8Ul'
]as fncrlminations légales? n nous sem
ble que si les vered1cta sont souveralns,
ce n'est })Oint paI' l'absence de motlfs,
c'est au contralre malgré l'absence de
mot1!s; ils ne sont SU8Ce{It1bles d'aucun
recours, et ne sont solUnts ~ aueun con
tró]e, volliã la raJson d'être de cette 8OU
veralneté. que du reste beaucoup trou
vent déplorable.
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II semble évident qu'une sentence pour
rester souveraine n'a pas besoln d'être
monosyllabique et souvent aussi, et par
lã même, absconse et inexpliquée; il ap
parait surtout que l'opinion des jurés
gagnerait en autorité si ces messieurs
pouvaient en fait et en droit, légalement
et intellectuellement, exprimer les raisons
qui les ont décldés. Des veredicts justi
flables en eux-mêmes sont décriés parce
qu'ils sont incompris et il5 sont incompris
paree qu'il5 ne sont polnt motivés; d'au
tres, il est vrai, ne sont pas expliqués
parce qu'il5 sont inexplicables."

Enquanto muitos dos que se opõem ao Júri
o fazem apoiados na falta de motivação dos
veredictos, os partidários do instituto o defen
dem a partir dêsse mesmo elemento.

"The jury cannot therefore be made to
explain their verdlct; they cannot be ques
tioned upon lt. They are to be told what the
law is, but in any case which involves both
fact and law no one is to k.now whether they
have followed the law or not, for under a
general verdict no one can know how they
have distinguished between faet and law. AB
Lord Mansfield said in the passage I have
quoted: "The distinction is preserved by the
honesty of the jury. The constitution trusts,
that under the direction of a judge they
will not usurp a jUrisdiciton which is not in
their province." , analisa SiT PA-
TRICK DEITLIN. (~S)

Em seguida, atendo-se ao poder dos julga
mentos, considera que "even in a case in whi
ch a venUct of acquittal is such that it can
only be contrary to law, nevertheless it is
the last word. That is secured by the fact
that the common law gives no power to the
judge to set it aside; and that the statutory
power of setting aside a verditc vested in an
appellate court, which is the way whereby
the unlawful verdiets of civil juries can be
controlled, cannot in a criminal case be invo
ked at the suit of the prosecution." .... "

'Para o grande Juiz da alta Cõrte de JustiÇll
da Inglaterra os jurados "are the wardens of
their own obedience and are answerable only
to their own consdence, 50 that no man can
be convicted against the conscience of the
jury " .. ,.,.,.,., , ,."

A Revue de Science Criminelle et de Droit
Pénal Comparé (89) I na seção destinada a
informações, dá notícia da III jornada de
estudos jurídicos Jean Dabin, realizada em
Louvain, Bélgica. em 1967, cujos trabalhos se
desenvolveram em tôrno da instituição do
Júri considerado em face do direito moderno.
A publicação oferece a opinião de abalizados
juristas sôbre o tema.

Contrário ao Júri manifesta-se o Profes
sor Paul-Emile Trousse, Conselheiro da Côrte
de Cassação da Bélgica que "annalysa l'évo~

lution historique du jury en Belgique avant
de constater que l'opinion reste attaehée à
l'institution, encore que la plupart des crimes
ne soient plus soumis aux juges populaires.
11 conclut à la suppression du jury et à la
constitution "d'un corpa de magistrats pénaux
spécialisés".

Também na Bélgica, o Professor Raymond
Charles, advogado geral junto à Côrte de
Cassação, entende que "la cOUr d'assisea n'est
point en mesure de tenir compte des exigen
ces nouvelles de la politique criminelle, qui
résultent d'une meilleure connaissance de la
criminogenese et de la personnalité crimi
nelle, comme d'une profonde transformation
des objectifs de la répression. Le jury ne
serait plus "conciliable avec une politique cri
minelle dont la caractéristique est la recher
che de plus en plus scientifique de l'indivi
dualisation de la sentence, en vue d'obtenir
la meilleure prévention sodale".

M. Jean Gravan, Presidente da Côrte de
Cassação e Professor da Universidade de
Genebra, após expor o sistema de seu país,
"ou les juges populaires décident seuls de la
peine comme de la culpabilité", expressa pon
to de vista segundo o qual um júri é "incapa
ble de déceler les causes profondes et le
métabolisme du délit" "et qu'il convient dês
lors de le remplacer par "des vrais juges
pénaux",

M. le Recteur Hans - Heinrich Jescheck,
diretor do Instituto de Direito Penal Estran
geiro e de Direito Penal Internacional da
Universidade de Fribourg (R.F.A.), elaborou
um quadro das jurisdições criminais dos
países do Ocidente com a finalidade de esta
belecer as vantagens e desvantagens do insti
tuto, chegando a concluir que "le large mou
vement en Europe continentale pour la sup~

pression de la cour d'assises est pleinement
justi1ié".

Referindo-nos mais uma vez à III jornada
de estudos juridicos Jean Dabin, de que dá
notícias a Revue de Science CTiminelle et de
Droit Pénal CompaTé, transmitiremos, desta
feita, a opinião dos juristas que ali se reve
laram favoráveis à instituição do Júri.

M. Robert Vouin, professor da Faculdade
de Direito e de Ciências Econômicas de Paris,
informa a publicação, "défendit avec beau
coup d'intelligence le systême français, qui
constitue un compromis entre le jury et
l'échevinage, permettant de sauvegarder les
avantages de la justice populaire en palliant
suffisamment les dangers de décisions moi..n.S
corticales".



338 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

AopmioodeM.Ro~tVoWn,~~rdo

com o comentário do periódico, parecia ser a
única e. "défendre le iury, puisque tous sea
collégues avaient exprlrné l'opinlon qUe l'lns
tltution n'était plus nécessa.1re et qU'elle ne
pourrait réaHser les objecills rénovés de la
répression. Le jury ne serait plUS indJspensa
ble, parce que les polnts de vue du corps ju
dic1a1rt! se seraient rapproeMs de lleUX du
peuple. n seralt gênant en ce que les juges
populaires seraient moins capablell d'une
approche sclentlflque du comportement déllc
tueux et de 1'honune-crlmmel, outre qu'11s ne
se soueiera1ent polnt assez de la resoclB1lsa
tion des délin.quant8".

Entretanto, a partir de então, os debates
tornam rumo diametralmente oposto, eis que
as Intervenções posteriores vieram sustentar
o ponto de vista do professor francês.

A revista nomeia os participantes da jor
nada: Paul Cornll e Robert Legros, represen
tantes dn Universidade Livre e da Escola de
Ciências Criminológicas de Bruxel!l8, o Pro
fessor Albert Fettwels, representante da Uni
versidade de Liege, o substituto do Procura
dor-Geral Paul De Cant e o Juiz J. Y.
Dautrlcourt em nome da União Belga e
Luxemburguesa de Direito Penal e o JuiZ S.
C. Versele que falou em nome do Comitê Cen
trai da Liga. Belga. pela. Defesa. dos Direitos
do Homem. E acrescenta:

"Tous présentêrent des argumenta en
fa.veur du rnamtien du jury, témolgnant
de soucis qUi n'étaient point nécessalre
ment convergents."

Dentre os a,rgument03 expendid08, a titulo
de exemplo, o informativo enumera os se
gumtes:

"- La. juridiction du peupIe doit être
maintenue de toute maniêre pOur les
déllts politiquea et de la presse, ce fonde
ment hlstorique de l'iDlltltutlon conser
vant ses ralsons d'être en bien des pays
occldentaux..
- Une réforme prochaine du Cade pénal
doit "décrl.tnlnaliser" la plupart des ln
1ractions qui restent théoriquement pas
slbles de pelnes crlmineUes, ce qUi rendra
à. la cour d'a.sslses sa compétence de
"grand cr!mlnel".
- Certalnes décisions regrettables ne
sont point le falt de 1'1nst!tution, maiS du
mauvals manlement de celIe-ci, notam
ment par le jeu des pulBlons surrénaIes
qU'engendre le "duel" entre l'aceusatlon
et la défense.
-- 00 ne pourrait se contenter d'afflrmer,
sans vérificaUon scienUfique, que las i\1ges

professlonnels sont plus aptes ê. "juger"
que les juges populal.re8.

- Objectivement lnformétJ par le minls
têre publlc et par la défenae, le jury peut
tenir compte des facteurs individueis
d'une espêce et concilier eeux-c1 et 188
eJdgences de la sécurJté pub1JQue.

- Lorsqu'une détentlon de longue durée
est inévitable, le problême de l'individua
Ilsation se pose au stada Pénitentlafre et
non au stade judic1alre.

- 811e droft pénal doU être éc1a1ri par
la cr!mlnologl.e, 11 ne do'l.t llU ltte dé'9ori
par cette science.

- Les exIgences de la conscience 8OC1a1e
peuvent devoir l'emporter lorsqu'un erlm.e
a fortement alarmé l'opinjon et que le
peup1e éprouve avant tout le besoin de
retrouver 8a sécur1te."

4 - O júri visto pelos juristas, no Bra
sil, antes da Emenda Constitucio
nal n.o 1/69

- opiniões, jurisprudênci&

No Brasil, quase impossível seria, retro
cedendo aos primórdios das~ lJÓbre
o Júri, reproduzir tudo que se disse a res
peiro. Citemos algum.e,a opiniões pro e contra
a ma.téria. e apresentemos, em seguida, pa.
receres mais pertinentes à soberania dos ve.
redictos - ponto alto das atuais discUB86es.

Em favor do JI1rI, na sua inteeridade sobe
rana, nenhuma voz falou mais alto no BraaIl
que a de RVY BAuost.. ('lI!) Citá.-l0, JntmnO
que 'tOdas as obras nacionais sObre o IIS8UOto
já o tenham feito, nunca é supérfluo.

Transcrevemos as palavras do grande ju
rista endereçadas ao Projeto Alfredo PInto 
proposição que tinha por escopo diminuir o
âmbito da competêncJa, da inst1tu1çAo:

"Noo precisaríamos recordar &qui ao le
gislador a teoria fundamental do regime
em vigor no Brasil, se os nossos pollticos,
os n()BsoS a.dnúDtstradores, os nossos par
lamentares não procedelI5em todos 08
diaS, por pensamento, palavras e obras,
como se ela. não existisse. Numa Consti
tuição como a do Império, o alcance des
sa declaração fôra. mUito diverso; porque
é da. tendência das constituições parla
mentares exercerem os parlamentos, em
grau mais ou menos amplo, a autoridade
constituinte. Mas, no sistema que ora nos
rege, os limites na fixação do poder sIo
lntraspassávels. Nem o presidente, nem
a justiça, nem o Congresso têm o arbi·
trio de transcender uma linha de uma B6
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faculdade, que a constituição lhe não ou~

torgasse, e tudo o que ela reservou, entra
no acervo inalienável da soberania, onde
só as ref<lrmas constitucionais podem
tocar.

Ora bem. Se esta é a verdade, nenhum
poder constítuido, nesta República, tem
o direito de pôr a mão do júri, para O
diminuil..

E, se o fizerem, tôdas essas reformas
serão nulas, todos os indívictuos proces
sados num júri bastardo, ou noutro tribu
nal que não o júri, por um crime, que
a êste competisse em 24 de fevereiro de
1891, terá. perante o Supremo Tribunal
do País, jus à revisão e anulação do pro
cesso inconstitucional.

Outro sentido não pode caber. realmente,
à fórmula. "s: mantida a instituição do
júri." Manter é conservar o que existe,
qual existir. Porque, dando sôbre a coisa
cuja existência se mantém, a prerroga
tiva de alterar as condíções dessa existên
cia, i'lJ80 facto, se daría, com êsse poder, o
de cerceá-la, baldá-la, nulificá-la, extin
gui-la.

Risível é o sofisma da inteligência oposta.
Garantir o júri não pode ser garantir-lhe
o nome. Há de ser garantir-lhe a subs
tância, a realídade, o poder.

Do contrário, a frase constitucional zom
baria do senso comum. Uma. reforma
desfalcaria o Júri no seu quorum. Teria
mos o Júri com seis, quatro ou dois ju
rados. Outro viria, que o convertesse em
corpo consultivo do juiz presidente. Ainda
uma, e o acusado perderia, perante êle,
o direito essencial de recusação. Mais um
passo, e ficaria estabelecido que, para
absolver, fósse mister a unanimidade no
conselho, ou que, para condenar, bastasse
um têrço ou dois quintos dos jurados.

Através de tôdas essas mudanças teria o
legislador a astúcia de lhe não bolir na
denominação. Era sempre júri o que fica
va. Mas tinha isso de júri alguma coisa
mais que o falso batismo?"

Nega, depois. ao Congresso o poder de
decretar a medida proposta:

"Não há meio têrmo: ou a garantia cons
titucional não escuda a instituição prote
gida, senão quanto à sua atualidade no~

minaI; ou, se lhe tem por fim abroquelar
a realidade. há de torná-la ina.cessivel a
qualquer reforma, que lhe disvirtue a na
tureza, ou lhe desmembre a alçada. Mas,
se a constituição não pode ser uma ern
busteria, a única interpretação razoável

tem de ser a segunda. A cláusula consti
tucional, que mantém uma instituição,
tem por fim perpetuá-la no estado
em que a encontrou, preservando-a,
nâo só no seu caráter. como na sua
autoridade; pois aquêle, qUe ficasse com
o privilégio de golpear a autoridade, ou
de mudar o caráter, indubitàvelmente
possuiria o arbítrio de convertê-la em
sombra, em ficção, em nada.

Tenha, portanto. bem em mente o Con
gresso o que lhe estão propondo. se o
admitir, tirará sangue ao nosso direito
constitucional, e os resultados serão muito
graves, porque não pairarão na atmosfera
abstrata de um abuso irresponsável: irão
encontrar a reação mais formidável na.
prática judicial. Quando a câmara crimi
nal julgar em primeira instância a falsi
dade, o furto, o estelionato, o abuso de
confiança, a fraude, os crimes contra a
pessoa e a propriedade, cada réu, con~

vencido, por essa justiça, de um crime
dêsses, irá pleitear no Supremo Tribunal
Federal, se não fór uma assembléia de
prevaricadores, será forçado a reconhe
cer-lha."

Em seguida, aplica-lhe o estigma da nuli-
dade, na hipótese de ser aprovada:

"A Constituição republicana prometeu ao
júri, como prometeu as outras garantias
do art. 72. ao Pais todo. não só contra a
ação dos podêres federais, senão tam
bém contra a dos governos dos estados.
As leis de estados, tanto como as leis
federais, que negarem o direito de reu
nião. o direito de petição, o direito de
locomoção, o direito de propriedade, a
inviolabilidade do domicílio, a liberdade
da imprensa, a liberdade de cUltos, o
habeas corpus, o sigilo da corresponden
cía, que autorizarem a prisão arbitrária,
abolirem o julgamento pelos tribunais e
proscreverem as garantias elementares da
defesa, indubitàvelrnente são nulas. Pelo
mesmo motivo nulo é o ato, federal, ou
local. que abolir o júri, assegurado no
mesmo artigo e sob uma forma de decla
ração ainda mais incisiva. E, se é invá
lida a medida legislativa, que declarada
mente abolir o júri, inválida é a que vir
tualmente o abolir, decompondo-o, muti
lando-o, anulando-o, mediante supressão
de elementos essenciais."

Como Ruy, também JoÃo BARBALllO (91)

inclui o Júri no acervo da soberania nacio
nal, considerando-o como uma manifestação
dessa. soberanía que se traduz e se faz valer
através de seus órgãos na organização e me
canismo dos podéres públicos.
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Assim como o povo, comente. o jurista., "es
colhe seus mandatários para a feitura das
leis. Elege êle para gerir a administração pú
blica o chefe do estado. E assim legí8la e go
verna. O mesmo direito tem de julgar, sem
o que não terá completa sua autogoverna
çáo (semecracia, self-government).

"A justiça - prossegue João Barbalho -,
que nas monarqUias cmana do rei, e em seu
nome se administra, nas democracias verda
deiramente procede do povo. Nelas é que ri
gorosamente se pode dizer que o poder ju
dlciário é delegação da nação; e nadà, neste
partlcUlar, tão consano com o principio de
mocrático como o juízo por jurados e a justi
ça de paz."

Bento de F&rie. (D2) emm1nando o precei
to constltuclonal de '1948, mantenedor do JW'i
soberano, manifesta-se "adversár.lo irredutí
vel" do instituto "pelos defeitos da sua cons
tituiçAo que desatende as necessidades da de
fese. coletiva, entregando-a ao julgamento de
juizes leigos".

Acredita na eclipse do maior dos juizes 
a consciência - a partir do momento em
"que se entrega ao sentimentalismo':. '" "a
sorte, não de quem é jUlgado, mas da própria
lei, cujos rigores para salvaguarda dos bons
hão de !lear inutilizados para satbJfaçio e
proveito dos maus."

Em favor do ponto de vista expresso con
signa observação emitida por Soares de Mello,
"nll.o para combater o júri, mlloS para pleitear
a dilatação do tempo concedido aos debate&":

"O Júri é fonnado por homens leigos,
retirados dll8 mais variadas atividades.
Nem todos da mesma compreensão. Inte
ligentes e argutos uns, tardas 00 raclo
cinio outros. O argumento que bnpress1o~

na a um passa despercebido e. outro. Im
pressionam os argumentos, ou alo recebi
dos com indiferença, de acôrdo com o
credo poIftico do jurado, com os seus sen
timentos religiosos, com a sua profissão.
com as suas leituras. com a opinião "dos
seus Jornais."

" .••Essa diversidade de educação e do sen
timento - conclui - colide pOSitivamente
com o espírito do ;ulgaãor."

O ataque frontal do magistrado dirige-se à.
constituição do Tribunal do Júri, aos ju1ze8
de tato das comarcas interioranas, "onde o
lura40 é ainda preposto do chefe local, de
quem é, quase sempre, compadre, amigo
ou eleitor. Tais juízes não têm educaçlo ci
Vica (para só falar nesta). não podem S~r

julgadores."
Para cItar opinião contrária ao Júri. basta

que nos reportemos ao pensamento de Nelson

Hungria, ({Ia) para quem "no r1bno spence
riano da civIlização contempon\nea.... " hi
um setor da vida social que ainda se UIme
ao "imp~rativo categórico" da cOl1vocaçAo dOs
capazes, persistindo em oficializar o"cu1to da
incompetência": é o da. admin1atr&çlo da 3ua
tlça penal, ou a rotineira conservaçlo do
tamIre.rado Tribunal do Júri,"

No entender do penalista pátriO, ". Juatic;a
penal emocional cedeu o passo A Justiça penal
friamente analftica, ao serviçO dO superior ti
exclUsivo interêsse social contra o Dqelo da
criminalldade... " "A justiça penal de 001lI08
dias - acrescenta - no tocante • apreclaçlo
da prova judiciárIa, é todo um sistema. de ló
gica, de técrúca, de análise comparatlva, de
critica ps1col6gica, a reclamar dUatada expe
riência e continuado exerclc10 mental de de
duçOes e induções. Para concatenar e avaUar
provas, llvitando-se o deplorável descarrila
mento da justiça penal, nAo basta o superfi
cial e desprevenido senso comum, pois l§ in
dispensável. exerCitada pel'!Picácla, amestrado
racioclnio, atençli.o vtgUante e traquejado eII
pirito de observaçAo. Entretanto, essa júStI9a,
e precisamente no que diz com os crimes mala
graves, continua sendo confiada à. blaonh1ce, ..
simpleza, ao canhestrismo de ju1zes de acuo,
a<Hl quais se teima. em chamar "3urados". em
bora já não se lhes peça juramento, deade
a remota éPGCa da separaçAo entre o Estado
e a Igreja. Sorteados para o "conaelho de
sentença" (afastados os menos incompeten
tes pelas "recusas peremptórias" da IICUS&
çll.o e da deteu.) , tnvestem-.se êles na .me
rama do desprop6s1to, no incontrolado arbí
trio da imperícia, transforrnlUldo a Ju.tlça.
penal num "j~o·de~cabr&·cega"ou no azar
de uma rinha de galos.

Para Nelson Hungria, a justiça do JÜ1'i "é
idêntica li dos dados na mesa verde. I: mais
aleatória que um trem da Central ou a fé do
caloteiro. Justiça de vfspora, justiça de rolêta,
justiça de loteria. Caricatura de justiça. J1la
tiça refletida em espelhos CÔJlCa1QS ou oon·
vexos. Ab60Ive ou condena por mero "palpi
te", por crltérlos aprioristicos, por simpatia
oU antipatia, por fll8tio ou desfutio, por lhe
ter agradado mais a prosopopéia da acusaçIo
que a da defesa, ou vice verBa. Justiça tio
incerta quanto bordoada de cego ou preço de
turco. E que é pior: Justiça de dois pe8(\I
e duas medidas. Com a constaI1te renovaçAo
dos Jurados nos conselhos de sentença, C8.llOll
idênticos, jUlgadOli na mesma seaaIo do mês,
têm solUção dlfer~nte. Réus que merecem
absolvição sofrem condenaçAo, enquanto 08
mais crué1s sic&r1os Ilio znandadoa em pu
~ UberdAde. Os conaelhol de 8eDteno& que 118
sucedem, ca.da qual decidindo 8~do o pró
prio arbítrio, sem qualquer preocupaoio de
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homogeneidade de critérios, pronunciam ve
redictos qUe, cotejados, espantam pelo ilogis
mo, pela incongruência, pela iniqüidade. O
júri é como uma balança maluca, que não
rem fiel ou escala de números no mostrador.
O acaso intervém nos seus julgamentos co
mo no tempo das ordálias ou juizos de Deus.
Os acusados Ja não são amarrados de pés e
mâos e atirados no tanque, a ver se sáo cul
pados ou ino::entes, conforme afundem ou
flutuem; mas os fatos mais insignificant?s
continuam a decidir da sorte dos réus no tri
bunal popular: há muito jurado que resolve
condenar ou abs:>lver conforme venha, ou
não, a pousar-lhe na ponta do nariz a mõsca
que voeja em tõrno ... Soberanos e irrespon
sáveis, os jurados não são contidos por freio
algum. Não estão ligados à carreira funcio
nal da justiça, não estão sujeitos a s3.nções
disciplinares, são isentos de prestaçã.o de
contas, nC,o necessitam de granjear mereci
mentos no oficio de julgar."

Ao argumento em prol da instituição, se
gundo o qual "o tribunal de jurados é O pró
prio povo distribuindo diretamente a jUstiça",
discute:

Ora, o júri I'€presenta o sentimento popu
lar como um galho sêco representa a ár
vore de que foi destacado ou como um
copo d'água apanhada na pr~ia repre
senta o mar. Não é exato que a democra
cia liberal, após a revisão de seus primi
tivos postulados, continue a exigir a par
ticipação direta de leigos na administra
ção da justiça. O que ela reclama é que
os cidadã.os sejam bem julgados, com as
garantias da publicidade e da amplitude
da defesa. A democracia é baluarte dos
"direltos do homem". e já não mais dos
"crimes do homem". Seria verdadeira
mente estranho que a democracia tivesse
repelido a interferência direta do povo
nos setores administrativos do Estado, e
só abrÍSl;e uma exceção no tocante à
administração da justiça. Aquêles que
defendem. em nome da democracia, o tri
bunal popular. deviam, logicamente. plei
tear a instituição do plebiscito e do re
ferendum popUlar para expedição das
leis e dos atos governamentajs. O mesmo
interêsse que o povo pode ter na distri
buição da justiça deve ter nos demais ra
mos da administração. E crasso ilogismo
seria a limitação do julgamento pOpUlar
direto aos crimes contra a vida: tôda a
justiça. penal ou cível, deveria ser ilTes
tritamente confiada. aos jurados. Note-se
que na Inglaterra, para salvar-se a coe
rência, é facultativo o jUdicium paTUm
suorum mesmo para as questões civeis;

mas o sistema caiu em descrédito. pois
somente apelam para o júri dvel os que
não têm direito de seu lado ... A parte
os pescaàQres de águas turvas, a verdade,
porém, é que o povo não se preocupa em
qUe se lhe dê, OU nâo, a prerrogativa de
julgar. O júri só lhe interessa como es
petáculo, como show, como tablado de
r:nk, em que promotores e defensores se
defrontam para o gaudium certaminis.
para os duelos de oratória. :E: uma peça
teatraI que o povo assiste de graça, e
exclusivamente, por isso é que ainda des
perta a SUa simpatia. O "coronelismo" de
aldeia e o Wlílateralismo interesseiro dos
advogados criminais é que bradam pela
manutenção do júri soberano, para que
não cessem os seus proveitosos triunfos
eleitoraiS ou profissionais.

O júri, na realidade prática. é a anoma
lia de um sistema instituído e montado
para violar impunemente as leis, sem
estar obrigado, sequer, a fundamentar
seus julgamentos. Uma das gl1tantias da
boa justiça, reclamadas entre os versi
cUIas do próprio credo democrático, é a
motivar.ão dos pronunciamentos judiciá~

rios. Tal motivação é indispensável para
prestigiar a justiça no ânimo e confian
ça da coletividade ou educar o povo pa
ra o sentimento e idéia da justiça. So
mente a justiça dos tiranos, com o sic
volo, sic jubeo, sU pro ratione voluntas,
é qUe não cuida de se justificar a 51
mesma. Pois bem; ao júri se permitem
decisões monossilábicas, dogmáticas, sem
qualquer explicação, e tomadas median
te voto secreto, para que se não afete
a sagrada irresponsabilidade do votante
ou o seu arbítrio de negar a verdade e a
lei. "

Dizem os apologistas do júri que não faz
mal a ignorância jurídica dos jurados,
porque êstes apenas julgam de fato, e
não também de direito. Él o argumento
que remonta ao sécUlo XVI: ad quaestio
nem JacU non respondent judices; ita
ar! ql.UJ,€8tionem juris non respondent ju
ratores; mas não tem valor. Em primeiro
lugar, fato e direito se conjugam de tal
maneira, de tal modo se interpenetram,
que é impossivel a sua separação. Os ju
rados não ficam, e a impõem ao juiz-pre
sidente, que é obrigado a sancionar os
desconchavos e despautérios das I'€SPOS
tas ao questionário. Não estarâo êles,
acaso, decidindo de direito, quando reco
nhecem uma dirimente ou uma descrimi
nante, quando negam o dolo ou afirmam
a culpa? O direito estabelece principios
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e formula definiÇões. e o fato nAo tem
sent1do juridico, nlo é Buscet1vel de acar
retar conseqUênclaa jurld1caB pela apli
caçA0 de um prlncipio, senIo quando
entra no quadro de uma dessas deflni
ç6es. E êste enquadramento, no tribunal
popular, incumbe aos jurados. Permar
o fato oU reconhecê-lo é estabelecer que
um. acontecfmento da vida social perten
ce & tal ou qual categoria legal, ou apre
senta tal ou qual caráter que o direito
tome. em cons1deraçAo. Logo, OS jurados
nece88àrlamente jUlgam de direito, em
bora entendam disso como de aram.afco.
Em segundo lugar, ainda que fOsse viá
vel a dfBtfnçAo entre fato e d1re1to, qual
a ut1lldade de se reservar a apreefaçAo
daquele ao juri, se, ao fim de oito horas
de p&1avrórfo sonoro, o fato se apresenta
à percepçAo e espirito dos jurados intei
ramente outro do que realmente ocorreu,
totalmente diverso do CODStante nos au
tos, não p888&Ddo, já entAo, de um "ente
de razão" criado, artlticJalmente, pela so
f.lateri& e lances teatra.18 do defenaor, que
sempre merece do júri maia crédito que
o promotor, contra quem há a preven
çAo de que sbmente acusa por dever fun
cionaL"

Reportando~se à Constituição de 1946, diz
que a Carta Magna consagrou a instituição
"num impacto de democl'1lC1a romAntica." E
que tal como o concebeu aquela Le1 Maior,
o Tribunal Popular "é uma ruins h.l8tórlcs.,
uma absurda rel1quia de barbarla, uma pri
mária cont\1SAo entre regime poUt1co e JUi
tlçB.. 1'.sse. júri medieval ficou entre &8
modernas InstltuIç6es soc1a1s como uma cons
trução rococó entre arranha-céus de cJmento
armado, como um lerdo carro de bois a com
petir com os autoeamlnhõe8, como uma lam
parina de azeite a rivalizar com uma IAmpa
da elétrica. Nlo é propriamente uma
trtJ4tç40, mas uma .mperBtiçao. Os democra
tas ortodoxos acred1tam no júri como os su
persticiosos acreditam em brUDs, em azar
do número 13 ou em mandinga. de macum
beiros. Julgam que democracia sem júri é
como castelo inglês Bem fantasma; perderia
a sua caraeter.l8tica OU o .!leU prestlgio. ora,
o júri teve a sua razAo democrática na época,
já mte1ramente superada, em que os juizes
de oficio nia eram mais que mandatários
pa.ss1ve.\8 do Prtncipe. Nos tempOS hodiernos,
depois que MONTESQU1EU demonstrou que
• elIllêncla da democracia liberal está na se
paraçA.o dos podêreB, ficando o Poder Judi
ciário abroque1ado na sua Independência, e
vindo Ol!l juizes do seJo do próprio povo, o
Júri perdeu B sua função polltlca, a sua an
teriormente proclamada razAo de ser".

"E como um residuo de orpnJamo que dei
xou de ser utU 0\1 alimente serve para at1'a
palhar a sinergia dos 6rrIos restlmtell". COD
clui Nelson Hungria que o Jdri hi multo
"devia ter sido recolh!do a um museu de
curiosidades, entre um bacamarte beca-de
slno e uma traqUltana do temPO de D. Joio
VI".

NAo categôrtcamente eont.ririo l UUtitul
ç10 do Tribunal Popular, mas concorde com
o pensaniento de Nelson Hungria no eentido
de que "I. justiça penal emocfoncd cedeu
passo à justiça penal friamente GMlttb&, ao
serviÇO do Buperfor e exclUSiVO IIlterf8le 11)

c1a1 contra o flagelo da crimfnalidade", ~ a
opfn1Ao do Promotor de Justiça. MAx!ImnAlro
CLÁ11D10 Juduco JI't:IBUR, regIst;tad& .tn.'"
da publicação JustfH4, OrgAo do Mfn1st6r1o
Público de SAo Paulo. (94)

"
Já se paasaram 2'1 anos desde a pro
mulgação do Código Penal de lNO, e até
hoje QEl jurados de mUitas regitles do ptJI
nl0 entenderam que o homlc1d1o pusfO-.
nal também é crime, previsto no art. 121
do estatuto legal. De nada adiantaram,
ao longo de todos êBseB anos, a reforma
conatante das dee1s6ea do J\Ui e o ea
fOrço incansável dos Triblma1B superio
res no sentido de pregar e difundir •
melhor doutrina. Ezfate um prbnoroeo
acórdAo que retrata fielmente esaa ata
çAo desalentadora: "( ... ) Bem se '" que
o tribunal popular se tem DlOIStrado lIUr
do a ês8es ens1n&mentos, qUI! vem dea
prezando em Quase tOdas 88 1lIlIIISfia.. NIo
se pode, porém, debtar de, malB uma ~,
ponderar ao Júri de Slo Paulo. que tem
graves re8POnsabflfdades, não 8Ó em WR
tude da própria. natl1reza dos 1UJpmen.
tos Que lhe BAo afetos. mas, principal
mente em virtude dos reflezos. para a
Capital e para todo o interior, que u
sumem as 8UB8 dec1B6es proferld&a por c1
dadAos que se reputam 08 maf& eec1az'ed
dos. NAo deve o Jdri proferir ll\I&8 dectMlee
com desprêzo das in.IltitulçGea jurld1cal
do Pais, baseado apenas em entendimen
tos Isolados, que constituem, nIo raro.
o refiexo de rumina.dOll problemaa pes
soais pretéritos, lI8.IleJnelbadOll ao cuo
sub ;U4Ice". ( ... ) "I. 1n)u&tlç& do !vJp
mento representa um eacAndalo paaalvo,
porque a noçio de monstruce1da.de do
delito d1mmul, 1 medida que êle mais a
miúdo se repete. E .lato est.azl1os IIoIlI1attndo
Ultúnamente. Tanto se têm repetido 011
crimes chamados ])8ll8ftm1Ú8, ut1mUladoa
pelas absurdll.S dec1s6es dos tribunal8 p0
pulares, que o sentido d& sua enorm1dacle
Já está desaparecendo na consc1encia do
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povo. Tanta assim é, que já não se mata
por se ter surpreendido a espôsa em fla~

grante adultério, mas também, como no
caso dos autos, por simples suspeita de
infidelidade. E é numa sociedade que se
diz cristã, em que os direitos e deveres
dos cônjuges são idênticos, em matéria
de fidelidade conjugal - que o homem
pratica impunemente o adultério, en
quanto a mulher paga com a morte, não
já pela prática dêsse crime, mas por sim
ples suspeita de tê-lo cometido. São
Paulo, 5 de março de 1959. OCtávio La
corte, Presidente com voto. ítalo Galli,
Relator. "O. costa Manso, Revisor." (Ap.
Crim. nl' 56.740 - São Palio - in Jus
titia, 25/238),

O acórdão reflete exatamente a preocu
pação dos juristas e das pessoas respon
sáveis àiante da triste realidade. Contu
do, é necessário convir que nem todos
ouviram estas palavras. Muitas absolVi
ções ainda fluem escandalosamente, apa
gando da consciência do povo o sentido
da enormidade do crime. Passaram~se

27 anos e a maioria dos jurados ainda
não entendeu o art. 121 do Código Penal!
Não será tempo de parar e verificar onde
está o êrro? Sem dúvida, existe no as
sunto alguma grave anomalia que impe
de o funcionamento das normas legais,
pois não é de se ~redita1' que os jurauos
subvertam sistemi'l,ticamente o sentido da
lei apenas por a.lta recreação.
Tenho para. mim que o êrro básico está
na ina.dequação do diálogO entre o legis~

lador e o jurado. Dai a incompreensão.
A lei equipara o homicida passional ao
homicida comum. O jurado, porém, vê
nessas figuras dois delitos diVersos, por
serem diversos os motivos e as persona.~

lidades dos réus. Identificando-se de cer~

ta forma com o passional, compreenden
do e aprovando até certo ponto a sua
conduta, recusa-se o jurado a ver o réu
passional como um criminoso comum, e
não encontrando no Código a descrição
do tipo passional, passa a duvidar da
existência de uma sanção penal para o
caso, inclinando-se acentuadamente pela
ab~olvíção.

Assim, se o julgamento dos passionais
compete ao Júri, devemos admitir Que os
têrmos da lei são inadequados para in~

duzir o jurado a conduzu--se corretamen
te. Para que o mal não se prolongue
eternamente (e já perdura por 27 anos),
seria portanto necessário estudar a cria
ção de uma figura delituosa autônoma,
acessível ao entendimento do homem do
povo na sua função de juiz de fato.

E neste ponto chego exatamente ao cer
ne da única tese que pretendo realmente
defender neste assunt.o; a de chamar a
atenção para a existência de um perigoso
hiato oU abismo entre os têrmos da lei
e a capacidade de compreensão dos ju
rados chamados para aplicá-la. De um
lado temos a justa e corretíssima dou
trina dos grandes mestres a clamar pela
intangibilidade absoluta da vida huma
na, mas do outro lado temos o juiz leigo,
que não Be demorou na meditação das
doutrinas e que vê no banco dos réus
apenas um homem igual a êle, sem ne
nhuma periculosidade e sem nenhuma
semelhança com a imagem que formou
de um verdadeiro delinqüente. Para o
jurado o caso é apenas uma fatalidade,
um episódio isolado e infeliz na vida
particular de um homem, que nunca foi
nem será perigoso para nenhum dos ju
rados presentes, pois a sua ira obedeceu
a condições particularíssimas, Fôsse o
acusado um homicida comum, um assal
tante noturno ou um violador de mulhe
res, l'.1tão sim, o jurado sentiria de ime
díato, e quase que inconscientemente, a
necessidade da dEfesa social. (Infeliz
mente o jurado não pode assimilar, ape
nas de oitiva e numa única sessão, a teo
ria da prevenção geral, e em regra não
se convence que amanhã a sua irmã ou
a sua filha poderão também ser vitimas
da sanha criminosa de um pa.ssíonal).
Imbuído dêsse espirito de benevolência e
compreensão - ou até mesmo aprovação
- pelos motivos que levaram o réu ao
crime, não é de admirar que o jurado
se deixe levar pela tese da legítima de
fesa da honra. Afinal, é o próprio Código
que de certo modo vem ao encontro das
suas idéias, seja pelos têrmos genéricos
da legitima defesa, seja pela omissão,
em assunto tão importante, de uma fi
gura delituosa própria, que lhe e.spanque
as dúvidas e corrija seus erros.

1!:sse aspecto pragmático da questão pa
rece ter escapado aos tratadistas. Não
basta esposar a boa doutrina. Não basta
criar leis justas. ~ necessário também
zelar pela indispensável viabilidade Qll.S

normas legais. No caso em exame, é ne
cessário que o legislador se detenha na
análise da psicologia. do jurado, tentando
compreendê-lo, para depois ditar-lhe
normas em têrmos claros, diretos e aces
síveis.
Na verdade, a situaçáo atual é profun
damente injusta. De um lado, a lei não
consegue preencher as suas finalidades.
estimulando-se a prática dos crimes pas-
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Bionais. De outro lado, não se atende li.
eqüidade, pois para cada condenação
eXl8tem não sei quantas absolvições.

Deve ser lembrado também Q.ue o jurado
nem sequer promete julgar de acOrdo
com a lei; a única promessa Q.ue fez é
a de julgar de acOrdo com a sua cons·
ciência e os ditames da justiça, em têr
mos abstratos oU ideais. O Júri é \lIDa.
instituição milenar, grandiosa e comple
xa, cujos defeitos e virtudes foram aca
loradamente d1llcutidos através dos tem
pos, sem que ninguém tenha chegado
até agora li uma conclusão defmltlva.
O fato é que, boa ou má, a instituiçã.o
perdura e sobrevive a tôdas as criticas,
sendo recentemente mantida e revigora
da pela nossa. Constituição de 1967. E
talvez uma "das suas grandes virtudes
ae~9. ~ustamente a de obrigar o leg\sladoI
ao contato da consciência popular, ao
respeito peio pensamento e pelo modo
de vida do cidadão comum.

Assim, urge deixar por um momento o
manuseio exclUSivo das teorias aestratas,
para contemplar a real1dade e os resul
tados da lei penal.

o articulista passando do campo opmativo
ao da estatfstiC80, apresenta dados corrobo
n.üvos do -ponto de v\sta. expendido:

" . .. examinei todos os processos do 19
Tribunal do Júri de São PaUlo arquiva
dos em 1966 e 1967, anotando os casos
que envolviam possivels problemas sen
timentais. Em 1966 for9.1l\ a.rqUl.vados 166
processos de homicídios tentados ou con
sumados, dentre os quats encontrei 7 ca·
:;os da esPécie em exame, OU sejll, 4,2%.
Em 1967 foram arquivados 118 processos,
tendo encontrado 8 casos atrlbu1vets ao
pa.ss.ionllltsmo, ou seja, 6,8% do total.
Como seria de esperar, o V' Júri da ca
pital demonstrou um nível bem mais alto,
apresentando sensível diferença na. sua
atuação quando comp&rado com os Tri
bunais populares de certas reglões do
interior. Mas, assim mesmo, a pesquiSa
realizada colocou em evidência certos fa
tos muito interessantes.

De um modo geral, todos os homicídios
pasSionais consumlldos foram julgados
como homicídios privilegiados, quer te
nhll. hll.~td~ OU nM V1~lent8. emQQM lOiQ
em seguida a injusta provocação da ví
tima. Da mesma forma. as decisões fo
ram id.ênticas, quer se tratasse de amó,
!lias ou de casais unidos legalmente, quer
tenha ou não havido premeditação. AléJJl

disso, em nenhum dêsses casos se regis
trou o flagrante adultério. Vê·se portan
to, que de certa forma o 1.~ Tribunal do
Júri de São Paulo já vem julgando de
acOrdo com a. tese ora apresentada, 1sto
é, considerando o homicídio pBS8fonal,
sob certas condições, como um crime me
nor em relação ao homicídio sJmples. E
em dols casos em que os :réus n10 pude
ram alegar o amor-propriedade, por se
rem simples pretendentes ou namorados,
as condenações foram por homicídio
qualificado (I2 anos de reclusão em am
bos os casos). Por outro lado, estra.
nhamente, quase todos os casos de ten
tativas terminaram em absolviçio ou
desciassificação para lesões corporais;
houve apenas uma única condenação [
Estg.s absolvições basearam-se sempre na
negativa do dolo ou da intenção de ma
tar, mesmo num caso em que a vitl.ma
ficou definitivamente paralítica em vir
tude dos ferimentos recebidos."

Bate na mesma tecla do hiato existente
entre os têrmos da lei e a capacidade de
compreensão dos jurados. entre as institui
ções e e. ree.lidade palpável o acórdão profe
rido pelo Tribunal de Justiça da Pa.raíba, em
3 de fevereiro de 1948, na Apelação Crimlnlli
n9 1.445, publicado no Arquivo Judiciário,
vaI. 88, \lÓog. 2t5: (ijG}

"O Júri tem tido entre nós essa funçAo
da válvula escapatória, através da qual
o povo, frustrado e desiludido, dá vazio
aos seus reclllques e A sua revolta intima.
Desafoga-se pll.ll5ando pOr cima das leis e
das provas, como crianças se vingam da
disciplina, apedrejando as vidraças e ar
mando pirraças a êsmo. J!: fenômeno que
a psfcllnáitse esclarece, mas que os nos
sos lesisladores dndldamente ignoram.
Dessa ignorAncill dos fatos triviais da
l)tI\colog\a, db;e deBa~"U8te entre as nos
sas instituições e a nossa reaUdade, re
sUlta a situação privilegiada do nosso
Júri, transformado em tribunal de in
dulgência, com a infalibilidade de jUlgll
mento elevada a dogma constitucional.
A sua famosa soberania, que é um tabu
à superstição constitucionalista. apensa
tem servido A demagogia e ao mando
nismo local, com o escAndalo dll8 absol
vições sistemáticas, que são um escá.meo
ao bom senso e um enxovalho para a
Justiça. A1iés. O\ltca. Cf.\.\.u. 'tl.~ ..~
esperar de um tribunal de leigos, esco
lhidos à sorte entre a massa do povo;
sem idoneid.ade técnica, 8eDl conacléncta
profissional, sem responsabllidade, será
apenas um a~untameDto amorfo, lIuba}-
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ternizado às injunções ocasionais. Seria
sequer concebível que o nosso legislador
fôsse confiar a semelhante tribunal a de
cisão dos problemas da saúde pública,
da luta contra as epizootias, do combate
às pragas da lavoura? No entanto, não
hesitou em confiar-lhe a decisão do ár
duo problema da repressão à criminali
dade, problema que é da substância da
ordem política e social e que, por isso
mesmo, não deveria ficar aos azares e
caprichos de demagogias inconscientes.
E o pior é que agravou o desacôrdo, re
conhecendo a êsse tribunal de leigos uma
infabilidade de julgamento, que o reveste
de atributos de divindade. ( ... )

Infelizmente, nada pode o juiz contra os
erros dos legisladores e os malef1cios das
leis. No entanto, embora não lhe caiba
julgar estas, não deve, ao aplicá-Ias. res
tringir-se á. função de um autômato ín
consciente. Como homem, não simples
máquina de proferir sentenças, deve vi
ver dentro de seu tempo, ter sensibilldade
para os anseios e revoltas da vída, que
ao seu redor tumultua. Dêsse modo, as
suas decisões, além da função especifica
de atuar a lei, terão uma finalidade dou
trinária e informativa, expondo a ne
cessidade e os reclamos do momento,
fazendo a critica do direito vigente e pre
parando o caminho para reformas futu
ras.

Em face do principio da soberania do
JÚri, as suas decisões são irrevogáveis,
não podendo o Tribunal alterá-las sob
qualquer pretexto; podem tão-só verifi
car se o veredicto foi tomado com obser
vância dos requisitos legais, e no caso
contrário, mandar repetir o julgamento."

De vez que a soberania dos veredictos cons~

titui ~ como dissemos - o ponto conver~

gente das discussões sôbre o Tribunal Popu~

iar, repetiremos, de inicio, a. lição de JosÉ
FREDERICO MARQUES sDbre o assunto. O pena.
lista brasileiro no intuito de transmitir o ver
dadeiro sentido dessa soberania, distingUe
"soberania" e "onipotência insensata e sem
freios" para defender a tese de que "mais de
um veredito pode haVer, embora o último,
predominando sôbre o primeiro, forçosamen
te o revogue". Eis os argumentos: (96)

"O Jú.ri, salvo na Inglaterra, decide ex
clusivamente pela íntima convicção. O
veredicto é composto de :respostas monos
silábicas que afirmam ou negam os que
sitos que são formulados. Dizia, por isso,
o jurista PAULO DE LACERDA, que "nas ra
zões pelas quais o Júri responde aos que-

sitos, consiste a soberania da sua. cons·
ciência".

Atendendo assim a essa circunstância
probatória, as legislações de quase todos
os países declaram inapeláveis as deci
sões emanadas do veredictum.

Consistirá, porém, essa soberania, na im
possibilidade de um contróle sôbre o jul
gamento, que, sem subtrair ao Júri o po
der exclusivo de julgar a causa, examine
se não houve grosseiro error in judi
cando?

De forma alguma, sob pena de confun
dir-se essa soberania com a onipotência
insensata e sem freios.

O Código de Instrução Criminal de Fran
ça, estatuto onde se inspiraram as na
ções civilizadas para banir o sistema in
quisitório e para adotar o Júri, prescre
via no att. 352: "Si... les ruges sont una
nimement convaincus que les jures, tout
en observant les formes, se sont tromVés
au fond, la Cour déclarera qu'il est sursis
au juqement, et renverra l'al/aire à la
session suivante, paUl' être soumise à un
nouveau jury, dont ne PQurra faire partle
aucun des premiers jurés".

BOITARD, duublé de penalista e processua
lista, comentando o dispositivo assim di
zia: "A fôrça das coisas é que o criou.
Não existe um atentado à primeira de
claração, vísto que o Júri conserva intata
sua soberania, seja para na decisão per
sistir, seja para modificá-la".

FAUSrtN HÉLlE, já então comentando o
telCto modificado daquele artigo, declara:
"lt uma exceção à regra traçada pelo
art. 350, que dispóe não estar a declara
ção do Júri submetida a qualquer re
curso: mas esta exceção, tôda favorável
à justiça, não tra:l; atentado algum à so
berania do Júri, visto Que apenas trans
porta a decisão de um Júri para outro
JÚri. Os juízes (togados) não estão encar
regados de apreciar o mérito (le fandl ;
êles não se substituem aos jurados, mas
declaram somente que os jurados se en
ganaram e que há lugar à suspensão, no
interêsse de uma boa justiça, da aplica
ção da pena, para que a causa seja jul
gada uma segunda vez.

O grande processualista por último cita
do, o maior talvez que já tenha tido a
França, deixou bem clara a noção
de soberania do Júri: ela consiste na
impossibilidade de os juizes togados se
substituírem aos jurados, na decisão da
causa. Júri soberano, portanto, é aquêle
ao qual não se sUbstitui nenhum magis-



146 RlVISTÂ DE INfOllMA.ÇÁ,O LEGISLATIVÂ

trado para jUlgar uma questão criminal
já doo1d1da. pelos jurlLd08.
Nem só na França havia êsse contrÔle
da justiça togada. Na Alemanha, antes
qUe o escablnado absorvesse o Júri, o
§ 316 da Ordenança Processual PeDa! do
Relch consagrava 19ual medida. Idem, o
I 353 do Código norueguês de 1887, em
bora ambos tio-só na hipótese de can
denaçAo.

A Ley deZ jurado da Espanha, promul
gada em 1888 e modificada parcialmen
te em 1931 e 1933, também automaw. a
el Tribunal ele clerecho que mandasse
submeter 1& causa &O conhoolmento de
nôvo Júri, quando, se manifesta e indu
bitável a cUlpa do réu. as juradOll o 11.'0
IlOlvessem, ou se manifesta e indubitável
a inocência, o condenassem (art. 112).
Também em Portugal, quer sob a v1gên
cla do nOvo C6dlgo (art. 5U), quer an
teriormente, princfpias idênticos sAo
aceitos.

Tudo lato vem revelar que, como diz
l\lAN1)uco\, o "intimo convencimento nAo
exclui que o próprio juiz popular reveja
um veredicto encarnação da imoralida
de", pois "nfi.o é outra iurtsdiçi.o que ree
ltaInlna Q veredicto, mas a própria cons
ciência popullU'."

Se a doutrina e a legislaçio comparada
demonstram e patenteiam. que nAo há.
violaçAo da soberania do Júri, quando
se admitem recurso como o do art. 8.°
da Lei nl' 263 (hoje art. 593, DI, letra
d, do Cód. de Proc. Penal) - a outra
conclusAo nAo leva. o estudo e análise
do próprio texto inquinado errôneamente
de Inconstituclonal.

"SoberlloIÚa dos veredictos" é uma ex
pressão técnico-jundIca que deve ser de
finida segundo a ciência dogmática do
processo peneJ., e nio de acOrdo com uma
exegese de 1a&tro tuol6g1cO. aJ.1mentada
em esclarecimentos vagos de dicionários.
se soberania do Júri. no entender da
communt:l opm!o doctorum, slgnUica e.
imPOSS.l.blUdlLde de outro 6rglo judiciárIo
substituir &O Júri na decLsão de uma
ce.US& por êle proferida - soberania dos
veredictos traduz, mutatis mut4ndis. &
lm.pOsa!.bllldade de uma declsl.o calcada
em veredicto dOI! jurados ser substituJ
da par outra sentença sem esta base.

Os veredIctos sAo soberanos. porque SÓ
OS veredictos é que dizem se é proceden
de ou não a pretenaAo punitiva.

O probletne. se 1l1tua, ll.SII1m, no campo
da competência !uncional. S6bre a exis-

ténc1& de crime e responaabWdade do
réu, só o J~rt pode pronuncla.r-se, o <l.ue
faz &trsvés de veredictos soberan08. Sô
bre a apllcaçAo da pena, decide, nAo
soberanamente, o Juiz que preside &O
Júri. Aos tribUDB.ia superiores, o ob1eto
do Juizo, na sua competência funcional,
se restringe à apreciação &ôbre a ragu
ridlLde do veredicto, sem o substituir, mas
pronunciando ou nAo pronunciando Q

sententil% rescindenda sft. No tocante à
decisio do juJz togado, a competêDcfa
funcional seri de grau, podendo aaslm a
jurlsdiçA.o superior retíficá..lB. (art. M,
§ 1.°).

O Tribun.u, portanto, nAo decide BÔbre
a pretensAo punitiva, mas alJeDU &Obre
a regularidade do veredicto.

Ao demais, a lei nll.o fala em soberania
do veredicto, nem em soberania de ee.da
veredicto (se assim fôsse, até o protesto
por nOvo Júri seria Inconstitucional), e
sim, do conjunto dOI! veredfct08. Quer isto
dizer que mais de umvered1cto pode.
haver. embora o último, predomJnando
SÔbre o primeiro, forçosamente o revo·
gue."

Pelo reexame do veredicto do Jl1r1 por JU
rados, manifesta-se CLAUlIIO PACHICO. (87) O
jurista situa o Júri soberano no campo dais
idéias. E por Isso o Julga passlvel de defor
maç:1o, no momento em que deiXa a área
intanglvel para se concretizar no campo in
trincado dos julgamentos - complexo demal8,
dIante da "Umltada capacidade de percepçAo
e de declslo dos julzes leigos."

"E essa capacidade de discernJmento e de
declsio - acrescenta - é ainda llmitada pela
celeridade do julgamento, pelB. delor.maçlo
maliciosa ou imperteiolo dOI! quesitos e pelU
respOllW comprimidas' entre as duas alter
nativas extremas da afirmação e da negaçlo."

Vendo por êsse prisma o Júri soberano,
expressa-se, como veremos em seguida, pela
recorrlbfUdade das decls6es doa jurad08:

"O lmpgratIvo constitucional da sobera
nia dos veredictos foi o impulso mafB
brusco e mais forte para a mudança da
orientação, lege.l e judlciária, que vinha
sendo seguida. A lei vigente &O tempo
da promUlgação da nova ConstituiçAo
vinha permitindo uma fraDc& revUablli·
dade das deeisões do jóri em aegunde. !Da
tànclB, no que evidentemente se compra·
Zi.a a magistratura superior, nAo sOmen
te pelo regalo de um aumento de com
petêne1a, como pele. tecnicld&de bem mo·
dema dessa orientaçAo.
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Além disso, a soberania dos veredictos do
júri operava, no próprio recesso da Cons
tituição, com um efeito contraditório.
compondo um choque de tendências, em
face de outras garantias constjtucionais,
mais altas e mais importantes, que no
mesmo contexto eram dadas à. magistra
tura. A Constituição que abroquelava os
juizes com uma poderosa armadura de
garantias visando privílegiar a sua fun
ção com todos os requisitos de indepen
déncia e imparcialidade, erigia ao rever
so a garantia dos veredictos soberanos
do tribunal popular. fazendo retroceder a
interferência alternativa ou revisora dos
magistrados presumivelmente mais capa
zes e mais eficientes, pelo menos nos jUl
gamentos dos crimes dolosos contra a
vida.
Assim, pelo menos ao sentir do corpo de
magistrados, a soberania do Júri recuava
de um estágio em que se havia fundado,
na lei e na jurisprudência, um sistema
que lhe parecia mais bem aperfeiçoado
e condizente com os objetivos da justiça
penal

Ora, a cláusula de soberania, pelos têr
mos peremptórios em que estava lança
da no dispositivo constitucional, sbmen
te tinha uma proporcionada interpreta
ção se entendida no sentido de excluir
qualquer reVisáo do veredicto do tribu
nal popular em tudo que aludisse às pro
vas e ao mérito da questão.
Mas aqUilo que se adiantou dificilmente
se rende à. tendência de retrocesso. Por
isto a interpretação da doutrina e da
jurisprudência evoluiu no sentido de um
conceito relativo de soberania, para libe
rar a revisão, em superior instância, da
quelas decisóes do Júri que sejam clamo
rosamente aberrantes da prova do pro
cesso. Apóia-se esta interpretação na
necessidade institucional de conciliar o
princípio da soberania com o da supei'·
posição das instâncias. E ajustas-se aín
da mitigando a retração da soberania
com o dispOr que o órgão de segunda
instãncia apenas revoga li. decisão do tri
bunal popular, ensejando uma segunda
decisão do mesmo tribunal, pois não apli
ca ou modifica a pena impOsta no julga
mento anterior. Assim, !lo soberania da
decisão do Júri não impede completa
mente a interferência do tribunal supe
rior, mas manieta esta interferência para
que, quanto à matéria de fato, não haja
reforma condenatória ou absolutória do
réu,
Embora não se apresentandO isenta de
tergiversações e divergências, a jurispru-

dência predominou justamente neste sen~

tido de admitir a recorribiJidade das de
cil)ões do Júri e a faculdade do tribunal
superior para devolver o réu a nõvo jul
gamento, tanto nos casos de nulidade,
como nos de desajuste agudo entre a de
cisão recorrida e a prOVa dos autos,"

O Deputado GU5'tAVo CAPANEMA, na quali
dade de Relator, na Câmara. dos Deputados
da matéria que deu origem à. Lei nº 263/48:
esposa o mesmo ponto de Vista no tocante
à soberania das decisões dos Jurados e s. ape
lação dessas decisões: (98)

A soberania do Júri tem que entender
se, não como se fôsse um principio nôvo,
assegurado pela Constituição, mas segun·
do o seu conceito consagrado tradiciD~

nalmente pelo nosso direito.

A apelação da decisão do Júri, quando
contrária à evidência do processo e para
submeter o réu ao julgamento de nôvo
Júri, foi institlÚda em nosso Pais pela
Lei nQ 261, de 3 de dezembro de 1841,
que reformou o Código do Processo Cri
minal de 1832.

Malgrado as criticas desde logo susci
tadas, o principio perdurou. Sôbre a
matéria, doutrinava Pimenta Bueno:
"Temos ouvido algumas opinióes mani
festarem-se contra esta disposição da lei,
mas pensamos que elas não têm razão.
O Júri tem sem dúvida o direito de de
cidir segundo sua conVicção, mas convic
ção sincera e moral, que não pode e nem
deve contrariar a evidência das provas
e debates concludentes; e que quando
contrária, faz duvidar da sua boa-fé e
imparcialidade, oU supor um êrro subs
tancial. O injusto é sempre injusto, qual
quer que seja o tribunal que o prof.lra.
O recurso portanto não desnatura a ins
tituição; só o que é verdadeiramente jus
to é que apóia a liberdade e com ela a
ordem pública.

Impugna.ções esporádicas não abalaram
o principio que foi admitido durante um
século, pela legislação e pela jurispru
dência.

Fora é, pois, de dúVida, que a soberania
do Júri não exclui a apelação contra. a
decil:;ão contrária à evidência do processo
para. o fim de submeter o réu ao julga
mento de novo Júri,"

OLAVO OLIVEIRA, (D9) referendando o pare
cer supratranscrito - e não poderia deixar
de fazê-Io, autor que foi do projeto 1146 
aponta a soberania do Júri como "principio
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secular do nosso direito", 4MSclareeilndo, en
tretanto, que essa soberania "nlo se confun
de de modo algUm com a sua infalibilidade";
que "sempre foi compreendida como um ci
non constitucional, no regime das Cartas Po
Uticas de 25 de marçO de 1824 e 24 de feve
retro de 1891, nas quais exlstia em tôda a
sue. plenitude dita a.pelação", a apelaçlo da
sentença proferida pelo J11r1.

Reforça, entAo, sua tese o Senador jurista,
apresentando dois aballzados pronuncJamen
tos sObre o &!llIunto, da lavra de dois lIustres
Ministros da Côrte Suprema: do Ministro
Edgard Costa, o primeiro:

"O Tribunal n60 é soberano, no sentido
de que hierArquicamente n40 eXista outro
que possa Ttwer-lhe as decisões; sobera
nos s40 sim, e apenas, os seus veredtetos,
na aceiK;40 de que, quando revistas pelo
Tribunal togado, não podem ser as sen
tenças projeridas de ac6rdo com êsses
veredictos, sUÕ8Utuftlaa pela do Tribunal
revisor. A soberania a que se retere o
dispositivo constitucional deve ser enten
dida no sentido de que cabe sempre ao
Júri a decla40 definitiva; êsse o enten
dimento em que era tida, anteriormente
â Lei n9 167, de 5 de janeiro de 1938, que
atribUiu ao Tribunal de Recurso reformar
a decislfo do Júri, para absolver o réu ou
condená-lo ã pena que entendesse ser a
justa ou legal.

Traduirinão em dispositivo constitucional
o prí1tclpio da &oberanuz do Jdri que os
defensoru da instituição apregoavam, e
davam como ferido pela reforma de 193'7.
o que o legial4dor constituinte quis, foi
restituir li é8lle tribunal a atribUiç60 pri
vativa de proferir G úLtima e dejinttitm
decis40, .condenando ou absolvendo."
(Arquivo .Judiciário, vaI. 82, fase. 2,
pq.75).

O segundo, do Ministro Hahnemann GUi-
mariLes:

"A soberania dos veredtetos do Júri não
é contrária, porém. ao princfpio da. dupla
itut4ncia, jundamental na ordem dos
JUÍZOS, e de que resulta f tear o 1uiz supe
rior Investido do poder de toma.r conhe
cimento pleno da causa. No Jujzo penal,
entretanto, a plenitude do poder de cog
niç40 MO dá <lO tribunal superior pleno
poder de decisdo, porque n40 se admite
agravaçlto da Pena, quando sOmente o
réu. houver apelado da sentença (Cód.
Proc. Pen., art. 616). A soberania dos
veredictos do Júri reduz (dnda mais ésse
poder ae decfsl1o, fiCando o Tribunal de
Apdaç40 limít4do a mo.ndar que a causa
sefa .tUometfda. a nÔ1>O Júri. Volta-se,

deste modo, ao regime que havmm ata
beleciào o Cód. do Proc. Crfm. fU 1832,
arts. 301 e 302, e a Lei n9 261, de 3 de
dezembro de 1841, lUto 81. Batas d1.spo.ri
çóes já asseguraram a soberania doi ;141
gamentos proferidos pelo Júri, diverl4
mente do que estabeleceram 4S Tegnu
dos arül. 604 a 606 do eód. Proc. Pen.,
que conferiram ao tribunal sufMrlor o
poder d.e aplicar a pena legal ou 4bIoloer
o réu, amplmndo a regra ezcepclon.al do
art. 303 daquele CódWo.

O preceito do art. lU, I 28, da Condi
tuição J}riva o tribunal suJ)eríor do poder
de reformar a 8entença apeltula, mal é
evidentemente compatível com o p7'inc{
pio fundamental do duplo //NU de 1uri8
dição, que fteará restringida. quanto 4
segunda inst4ncia, a se determmar qve O
réu se1a submetido a nôvo Júri." (ArqUi
vo JudiciárIo, voI. 82, fase. 2, pág. '12,)

Conclui Olavo Oliveira que "o SUpremo
Tribunal Federal, antes da Lei 0 9 263, de
23 de fevereiro de 1948, proclamou & "Babe
rania dos veredíctos", do art. 141, , 28, da
Constituição de 18 de setem'Dro de 19.e, intei
ramente compatível com a parte do art. 606
do Código do Processo Penal permúls1va da
apelaçlo por 1njustlça da. declsAo, por nI.o
encontrar apoio algum na prova doa autol,
reputando derrogada J}ela nossa Carta PaU
twa t40-sómente a parte daquele "rUgo que
conferia ao Tribunal de Just1çff. a jacu14lllh
de sub~rogar~se no papel do Júri, para alte_
rar oU mudar no mérito as s1Ul8 declsõell."
(Arquivo Judiciário, vol. 84, fase. 2, páf. 9l).

Também SAl\(pAlQ DÓlUA, (100) apesar de
",firmar que li!. soberania dos vere<Uetoa cons
titui a alma da lnstltutçAo do J1lr1, admJte
a possibilidade de recurso contra a sentenoa
soberans, tendo em Vista um nOvo julp
menta, igUalmente, por juradOll. Para tanto
estuda o sentido exata do tênno lOberanto
no contexto do § 18 do art. 161 da carta
de 1946:

''NiLo está bem empregado numa Cons
tituição o têrmo soberania, como o fol
no § 28. Em direito constitucional, o têr
mo soberania tem sentido técnlco, preci
so, imutável, e seu emprêro em sentido
derivado não é teeomendáve.1.

O sentido exato do têrmo soberania, em
direito públIco, é êste e sÓ &te: poder
supremo de organt.za.r cada povo sua de
fesa externa, manter a ordem Jwidloa
Interna e promover o bem comum. Pora
d1&So, a palavra. decai, e se presta fi, 10
f1&mas de tôda sorte,
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o atributo supremo é a supremacia, o
não haver acima dela outro nenhum po
der. A soberania é poder supremo no seio
de cada pOvo e fora dêle. Não há com
petidor, acima dêle não há outro, é o
mais alto, o que impera sôbre todos, não
depende de nenhum outro, nenhum ou
tro impera sôbre êle. f: supremo.

Foi a idéia de supremacia que prevaleceu
na redação do texto. A lei que organizar
a instituição do Júri não pode negar a
supremacia das suas decisões. Delas não
há recurso, são decisões finais sôbre os
fa tos argüidos de criminosos e sôbre a
autorja dêles.

Em defesa do réu ou da. sociedade, pode
haver recurso contra veredictos. Ma.s
apenas para fazer cumprir a lei que te
nha sido deturpada.. Mas recursos para.
tornar a se pronunciar, dentro da lei,
em niJvo julgamento por jurados. O nôvo
JÚri dirá sôbre os fatos a palavra der
radeira. A culpa ou inocência do acusado
é declarada sem apêlo pelos jurados.

Nisto é que está a essência liberal da
conquista do povo contra as tiranias, os
despotismos, as ditaduras, s cujo serviço
se ajeitem juizes de carreira (. .. )."

Chamemos à. tribuna dos jUlgadores do
Júri, alguns dos Congressistas que, no pro
cesso de tramitação da Carta de 1967, dis
cutiram o tema. Opositores combativos da
soberania dos veredictos, manifestam-se os
Deputados Monsen1:lor ARRUDA CÂMARA e GE
~ALDO FREIRE. O primeiro consJdera inadmis
sível li eJl:istência de "um tribunal popular
sem instâ.ncia". Reporta-se ao govêrno do
Presidente Getúlio Vargas, quando se esta
beleceu a reforma da sentença do Júri pelo
Tribunal de Justiça, louvando a medida, por
que, convertido em Tribunal de primeira
inStância: (lO!)

" ... O Júri se acautelará nas suas sen
tenças, pois sabe que um Tribunal togado
vai revê-la, vai examiná-la. Por seu tur
no, os candidatos ao crime, os margi
nais, s'lbendo que são libertados no Júri,
não trepidam em atentar contra a vida
do próximo. Mas, se êles souberem que,
escapando das malhas do Júri, vão cair
nos rigores de um Tribunal togado, com
muito mais dificuldades atentarão contra
a vida de seus semelhantes.
1l:ste Projeto de Constituição, repetindo
a Constituição anterior, estabeleceu, no
{)a,put do art. 149:

"A Constituição assegura aos bra.silei~

ros e aos estrangeiros residentes no Pais
o direito à. vida ... "

É o primeiro dos direitos. A liberdade,
s propriedade e o direito de ir e vir se
subordinam à vida, à existência.

Sr. Presidente e Srs. Congressistas, não
pode ficar êsse direito supremo entregue
à soberania de um Júri, sem formação
jUrídica, e que se deixa quase sempre
levar pelo sentimentalismo, peja. simpa
tia ou pela imposição dos chefes poUticos,
que à. mercê dos seus caprichos lançam
nas ruas os piores criminooos e metem
na mas;norra. às vêzes, os inocentes."

Respondendo a aparte do Deputado Geral
do Freire, justifica sua tese Ílo sentido da re
visão da sentença do corpo de jurados pelo
Tribunal tOgado ao mesmo tempo que argu
menta com 11 demagogia e o mandonismo
local:

" ... Não há juizo nem tribunal que não
tenha instância superior. Do jujz .sIDgU
lar há recurso para o Tribunal de Justi
ça e ainda o Tribunal Federal de Recur
sos ou para o Supremo TribUnal Federal.
Só o Júri constitui uma exceção aber
rante, arcaica, anacrônica e falida. Sen
do um tribunal soberano, quando muito,
pode o Tribunal de Justiça mandar o réu
a nóvo Júri, para outro julgamento tal
vez igual ao primeiro. Ora, se os jui2:es
singulares, homens da fonnaçáo juridica,
que possuem curso de Direito e fi2:eram
concUrso, se o Tribunal togado, que é um
corpo de juízes selecionados, da mais alta
capRcidade, têm revisão de inlitância su
perior, vê-se que é de tôda procedência
a minha argumentação, no sentido de
não extinguir o Júri, mas de convertê-lo
em tribunal de primeira instância, tendo
as suas sentenças sujeitas à revisão, à
reforma do Tribunal Superior.

Assim, o Júri acautelar-se~ia. Mas, en
castelado em sua soberania, comete os
maiores absurdos.
O Júri, no interior, representa a impuni
dade - e a impunidade é imoral porque
estimula ao crime. Se o cidadão sabe
que pode tirar uma vindíta de um seu
inimigo e, amanhã, ser absolvido no Júri,
ou pelo patrão, chefe pol1tico, ou pelo
sentimentalismo dos jurados, ou pelos
truques ou habilidade dos advogados de
tarimba, como há tantos por ai, inclusive
o meu prezado amigo Nelson Carneiro,
então, por qualquer circunstância se ma
ta. o próximo, pois, no outro dia, mês ou
um ano depois, a rua representa o prê
mio.

Sr. Presidente, por falar em truque de
advogados, quero relembrar um episódio
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histórico, um cidadão cometeu um crime
hediondo e foi jUlgado em Petrópolis.
EvariSto de Morais, era o advogado, o pa
trono da causa. Não podendo negar a ve
racidade do bárbaro crime, confessou-a.
Em BeCUida., porém, têz-se eloqüênte: "se
nhores do Conselho de sentença, n§o
tenham compaiXAo dêste homem ma.s da
quela pobre mAe, velhinha, octogenária,
cep, de quem êIe é arrimo e que vai mor
rer de ehOClue da condenação de seu tl
lho, ou morrer de fome, se êle f6r con
denado," ftz U1l\a oração dramâtl.ca e o
criminoso foI absolvido. Num dos corre
dores, um <toa jurad08 tirando do bôlso
uma. nota. daquelas iNonde& de quinhen
tos mIl réis, dJs8e: "Diante das palavras
tAo compal!8lvas e convincentes de V.
Ex', leve &ses quinhentos mJ1 réis para
essa pobre velha..." E o advogado res
pondeu: aquêle desgraçado nlo tem. mãe:
a mie dêle morreu hi meJa de vinte
anos: foi um truque, um argumento de
que lanceI mão para absOlvê-lo, porque
não tinha outro caminho.
No Jw-i, absolvem-se crlmlnosos. As famí
lias das vitimas, revoltadas, resolvem a
vin&'ança, fazendo JustIça com as pró
prias mios.
Conheço, no meu Estado, famllias qUe
se deglBdiam e se matam mutuamente,
há mais de vinte anos, por causa das
absOlviç6es 1njustas do Júri. O crimino
50 nlo é punido, então o parente da ví
tima o mata.
Por igual, êsae é absolvido. e, em seguida,
um membro da outra fam.flla mata aquI!
le. E, assim, se vão extenn\Dando, à falta
de Justiça de um Tribunal popular sem
reaponsabllld&.de e sem competêncIa.
Cidades do interiOr existem. Srs. Con
gressistas, que nAo têm nem homens clas
slf1cados pela cUltura, pela. idoneidade
para servirem no corpo de jurados. E,
ainda, Q.uando no Município de origem,
é duvidosa a absolvição, desatora-se,
transfere-se o julgamento par& outro
Munlc1plo onde o chefe poUtlco tem mais
influência sóbre os jurados.

No meu sacerdócio, quando vigárto de
certa paróquia, um cidadão. por questM
In81Inttlcante, &888B8inou a espOsa, do
seguinte modo: "Fulana, vai fazer wn
café que estou com fome." A pobre mu
lher, quando se debruçau, Bôbre a trem
pe de pedras no chA.o, o Dl.ll.rido deu-lhe
virias punhe.l&<las pelas costas, delxan.
&. afogada em sangue.
Veio o primeiro júri. e eu me retlre1 da.
cidade, porque, Já sabIa, de antemão,

Que li chefia pollttca iria con.&elI'Wr abIol
ver aquêle homem.
Fui fazer uma con!lsaAo de enfêrmo e,
de volta, à tarde, com Q.1Je deparei? Há
mela légua. de d!stt.neia, us1at1a, l'O eepo-
car dos foguetes. .
Na loc&Udade ha"fia um banquete l1nJItro
de comidas e bebidas dOS llDÚI08 do cri
minoso, celebrando a sua abIolviçlo. O
júri tinha-o decJlU'ado inocente. Essa~
bre mulher Dia tinha familia para fazer
jUBtiça com suas plÓprlaa mIoI.

De outra feita, na minha terra, certo ci
dadão, era amigo de um homem cbam&
do Vidal, tio amigo qUe sempre viajavam.
juntoll. Um dêles levava seu filho no
lombo de um caValp e o outro, QUe bana
recebido cem mU réis para matar lI8U
amigo do peito, numa dessu caminhadas.
desfechou~lhe nas costas a carga do
seu rifle. E o pobre homem tombou, mor
rendo no solo. Ainda noa eatertorea df,
morte, .disparou uns tiros a êsmo.

Joio, tUbo do morto, criança, UBiat1ll
Muno apavorado. Esperou que o forarIdo
fÓl!se prêso, a fim de ser punido. Lua·
do a júrl, foi condenado a pena Inftma.
E João, A medida que foi ficando rapa
zinho, ia dizendo: "Farei justiça. com ai
minhas mAos, já que a jU8t1ça do tm'1
nAo a fêz". E, nwn dia, à aaiela da l'elra
de Iguaracy, encontrou o lUl8asslIlO de leU
pai. Partiu para êle. crtvou-o de p11Ilba
l&du e, deixando-o estendido na estrada,
ganhou o mato. Por sua vez. Joio foi •
júri, sendo absoll'1do.

Eis ai, Srs. Congressistas, o que é o jdr1
no interior. li: l\ impunitmie, 6 o eatlmulo
ao crime.
NIo sou pela e~ do j\Ui, maa IOU
por que éle seja convertido em prlme1ra
insttmcia e tenha sObre sua cabeça a
espadll. da revisão do Tribunal torado,
onde as vitimas encontrem justiça. onde
os júris encontrem estúnUlo para COl'l"!Ib'
os seus desmandos. E, ass1m, as famfUas
das vItunas não seria obrIgadas a .m
gar-se e a fazer justiça com aa 8IIU pró~

prtaa mlos.
Suprimamos, Srs. Congresa1staa, a 8Obe~

rania do Júri, ao menoa da. Constitu1çlo.
porque, ainda aquêles que de1'endem a
soberania do j~i estio convencidos, co
mo o caUSídico TaboB& de Almeida, da
grande COIl11ssAo ConstitucIonal, que li
preciso uma retonna nessa sIatemátlca
para acautelar a socIedade, para tran~

qilllidade e segurança do homem. do tIl
dlv1duo, da pessoa e da coletividade.
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Tiremos, como requeiro em destaque, a
soberania do júri da Constituição, como
inteligente e acertadamente entendeu Q

autor do projeto. Em lei ordinária vamos
estudar melhor a questão, vamos rodear
a vida, o direito primacial do homem,
de maiores garantias. Não é possivel dei~

xá-lo à. discrição e à. soberania de meia
dúzia de homens, muita.s vêzes analfabe~

tos, amigos incondicionais do chefe po~

litico local ou temerosos da vingança do
criminoso e de sua famüia, que não tre~

pidam em absolver o criminoso dos deli~

tos mais monstruosos."

Expressa~se, sem dúvida, o Deputado Arru·
da Câmara em favor do Júri, "mas não so·
berano. Sujeito a uma segunda instância,
porque não há Justiça, não há Tribunal que
não tenha uma instância superior para re
formar a sua sentença ou aprová-la; s6 há
o Jú.ri: avis ú.nica ou rara em nosso Pais e,
desgraçadamente, em outras nações, onde êle
é melhorado em seus julgamentos, pela cul
tm'a e pela formação. Mas é avis rara e Uni
ca um Juizo que não tenha instã.ncia a re
formar, modificar ou aprovar sua decisão."

Isto, porque, na concepção do orador, o "Júri
soberano é uma farsa, é uma tropi-comédia,
e se êle sofrer a revisão do Tribunal, em
segunda instância, se acautelará, terá receio
de vir a ser desmoralizado perante o Tribu
nal. Não sou pela supressão do Júri, mas de
sejo que todos os Tribunais tenham seiun
da instã.ncia. J!: um recurso eficiente."

Encerrando o discurso, o Monsenhor Depu
tado, de saudosa memória, exorta os senho
res congresaistas a Que d.lspensem acurado
exame à matéria em debate:

"Srs. Congressistas, eu falo a V. Ex"'s
por um dever de consciência. Sôbre mim,
sóbre V. Ex.as pesa o dever do impera
tivo constitucional de garantir a vida da
pessoa e a segurança da sociedade.

Tir(mos, portanto, a soberania do Júri
da Constituição, vamos fazer um exame
mais profundo desta matéria. na lei or
dinária. Se consagrarmos na ConstitUição
essa soberania maléfica, da qual têm pro
vindo tantas mortes, tanto sangue, tan
tos delitos, estaremos incentivando a. cri
minalidade. E que se verificou na reforma
de Getúlio Vargas, com a revisáo do Tri
bunal? A criminaUdade diminuiu, pelo
menos cinqüenta por cento, no meu Es
tado.
Mas, se sancionarmos essa nefasta sobe
rania do Júri, sem um Tribunal de se
gunda inst~ncia, para rever, reformar ou

aprovar suas sentenças, teremos a pesar
sôbre nossos ombros, nas noites de insô
nia. o remorso, ao vermos a viuvez, a or
fandade, a. dor, espalhadas por este mun
do em fora, em face da impunidade, ga
rantida pelo Tribunal soberano do Júri.
Ainda mais: cairá sôbre nossas cabeças
o san~ue quente, palpitante, dos mortos,
das vitimas dos celerados, das vítimas das
vinditas das famílias dos assassinados.
1!:sse sangue cairá sôbre as cabeças da
queles que votarem pela soberania do Jú~

ri. como há atualmente. 1!:les, no fim da
vida, fazendo o exame de consciência.
terão de bater no peito o "mea culpa, mea
maxima culpa", pOr haverem pôsto em
perigo não só a segurança da sociedade,
mas o direito primordial de pessoa huma
na, o mais sagrado - o direito à. vida 
garantido neste mesmo Projeto de Cons
tituição."

O Deputado GERIU.DO FREIRE, (102) em
aparte ao Deputado Arruda Câmara, expres
sa solidariedade ao ponto de vista do orador
declarando considerar "como um dos grandes
beneficios trazidos pelo projeto a eliminação
da soberania do Júri." Pondera qUe "os pró
prios juizes togados têm suas decisões sujei
tas à revisão pelos tribunais superiores" e
qualifica de "noção superada. na. cultura hu
mana" o "confiar-se a sorte da sociedade,
na defesa. contra o crime, a Júri leigo e so
berano ... "

Na opinião do Deputado Geraldo Freire, "a
eliminaçã.o da soberania proteje os jurados",
os quais, assim como as autoridades, deve
riam ser consultados sôbre o problema "se é
qUe é em nome de. democracia que se defende
a soberania do Júri". E acrescenta: "A enor
me maioria seria contrária a esta soberania,
porque elas não têm garantia para tomar
sua decisão, pois, morando em lugares êJ:mos
e abandonados. não terão qualquer defesa
contra. 08 criminosos."

Em favor do Júri, levanta-se s. voz. do
Deputado GETÚLIO MOURA (lOS) que encara
o instituto como "a última. trincheira de de
fesa dos direitos individuais do homem... " e
como "uma necessidade social" visto que "náo
se pode reformar, todos os dias, o texto da
Constituição", nem tão pouco ficar-se ads
trito à. letra da lei. mesmo porque "interpre
tar o texto frio da lei significa, muitas vê
zes, a injustiça." Para o Congressista, "a
grande função social do Júri é humanizar o
texto. é aplicar a regra jurfdica de acórdo
com o momento social em que vivemos."

Afirmando haver sido, em 1946, com o Se
nador Aloysio de Carvalho, signatário da
emenda. que restabeleceU a soberania. do Jú-
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ri, apresenta os pontos básicos de sua con
vicção:

"NAo vejo qualquer inconveniente nessa
soberania.
Pretende-se agora que, da. decisão do
Júri, caiba recurso para o Tribunal de
Justiça, concedida a. êste a faculdlWe de
rever a sentença e, se entender, apllcar
pena. Haverá sempre desconformidade
com o julgamento do JuIz togado. se a
Intenção do legJslador 10sse apllcar o
texto legal e inerte, ou através de inter
pretação técnica, não !ria dar ao leigo a
atribuição de adotar pr1ncfpios estabele
cidos no Código PenaI.
SOm.ente quem tivesse competênc11l. legal
poderia 1azê-lo. Por que mantém a lei,
há tantos anos, êsBe principio salutar?
Como disse, há pouco, em aparte a Mon4

senhor Arruda Câmara, a lei colocou a
toga sObre os ombros do juIz par&. evitar
que êle se contagiasse das piUxões aro
blente& e recebesse a infiuênc1a. do meio.
Mas isto tem. acarretado o inconveniente,
de, por vêzes, transformar o juiz togado
num compartimento estanque, quer dizer,
Impermeável à humanização da própria
lei. Por .Isto, a instituição do Júri perma
nece, através dos sécUlos. O que quer o
legislador é que, na apllcaçáo da pena,
a ~iedade aja. como um todo, através
dos seus Ju1ze5 de 1&to. Então as erros,
as defeit08, as virtudes, as de1iclências
desta mesma. sociedade estaria concor
rendo para a dec1sAo daqueles juizes que
representam o pensamento médio da pró
pria sociedade.
Ora, se eliminarmos o Júri, ou, se fIZer
mos o pior, como está aqui - dar ao
Tribunal ad quem, o Tribunal da segun
da instànc1a o direito de reformuJa.r a
declsio do Júri e apUcar pena -, então
vamos ter sempre aquilo que ocorreu no
passado: a decisão do Júri nunca encon
trará. conformidade com a decisão do
juiz togado, porque sAo dois órgãos que
se nutrem de condições lnteir&m.ente di
ferentes, mon.!s e técnicas. Por esta ra
zão, entendo que a soberania do Júri só
existe nos têrmos da leglslaçáo atual."

Em aparte, então, alega o senhor G~AL
FEuó (1114) o fato de a legislação em vigor
Já permitir, em determinados casos, a decl
si.o de segunda lnstànc1a. para os delitos 1ul
gados pelQ Júri Popular. A partir do argu
mento, declara nAo' estar convencido "de que
haja aqui preJulzo em remeter, nos casos que
se fizerem necessários, ao exame da Justiça
ad quem o caso enminado pelo Júri Popular
em relação ao qual houve recurso para a se
gunda instlncla."

"Pela legislação atual - responde o Depu·
tado GETÚLIO Moll'llA - (10/1) há recurso para
o Tribunal de segunda instância. 1iIsae recurso,
entretanto, deverá ter dois fundamentos, ou
um dos dois: a decisão do Jari é frontalmen
te contrária à prova dos autos. se esta hipó
tese fOr comprovada, o TribUnal conhece da
recurso, anula a decisio do Júri e devolve ao
Tribunal popular, outre. vez, o conheclm.ento
da matéria, através de novos jurados. A lei
visa a esta filtragem: se sete jurados, no en·
tender da Justiça de segunda instlncfa, tive.
rem errado numa absolviçAo ou até numa
condenação, dá-se então a oportunidade de
que nOvo Júri - mais sete cI.dadA.as rettra.
dos da sociedade - passa examinar 11 maté
ria e sObre ela pronun~iar-se.

A outra hipótese é quando ocorre nuIldade
no julgamento. Então, há o recurso, e o TrI
bunal, se julgar procedente & nulldade invo
cada, seja pelo Promotor, seja pela. parte
recorrente, anula o julgamento e manda-o
novamente a Júri. E há CaSOS em que, por três
vêzes, o processo vai a Júri. Entio, a socie
dade vai afirmar e reafirmar a sua dec1sAo.
S:ste me parece o melhor sistema. A nAo ser
êste, era preferivel então o Julgamento pelo
juiZ singular, para que o Tr1bunal coletivo
pudesse julgar os processos com os mesmos
elementos. Mas pretender que um& sentença
de leigos possa contar com o beneplé.c1to ou
a ratificação de juizes que julgam com a
técnica jurídica, é multo dUfcil.

NA.o podemos coociUar situações inteira
mente desiguais.

Mas, pergunto, se é assim, por que se man
tém a instituição do Júri? A razAo está ai. :8:
que em tômo da lei penal, da lei escrita,
ferve e referve um mundo de princípios nAo
cod1ficados que estão a exigir a sua introdu
ção na legislação. Mas como não se pode, a
cada passo, alterar um código penal, êle per
manece durante certo tempO. Então, o júri
tem essa grande vantagem. :tsses pr1ncfplos
que estavam na consciência de todos, ID.B.&
que ainda não se incorporaram à leg1slaçAo,
vio merecer, amanhã, li apreciaçAo pelo Júri,
que então atualiza, através da sua decisio, o
preceito legal. Fora dai, o Júri não teria ex
plicação nem justUicativa. Só encontro esta
que, para mim, é funda.mental: atualizar,
dar vigência à norma legaI, 1m.ped1r que uma
dec1.são se faça através de um preceito Q..ue a
sociedade já. derrogou. Entio o Júri, que a
reflete, vai apanhar a norma legal e dar-lhe
um sentido nõvo. um sentido justo, o senti
do que reclama a população em cujo seio
ocorreu a lesão penal.

Por isso, Sr. Presidente e srs. Congress1s.
tas, enteodo que essa soberania. nAo deve e
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não pode sofrer restrições. Restringi-la é
mutilá-la, restringi-la é tornar uma insti
tuição boa em uma instituição capenga, por
que nunca teremos meios de buscar uma per
feita conciliação entre a decisão do júri po
pular e a decisão de juizes, de jurisperitos,
que têm noção do direito, que têm o tecnicis
mo, o perigoso tecnicismo.

Contra isso se vem mantendo, através de
séculos, a instituição do Júri.

E não vejo razão para que, neste instante,
nós a devamos alterar. Andou bem, no meu
entender, a Comissão, quando acolheu a
emenda que restabelece essa soberania do
Júri, porque não é dele que vêm inconvenien
tes para a sociedade."

E refutando a argumentação do Monse-
nhor Arruda Câmara, continua:

"O Sr. Monsenhor Arruda Câmara, aqui,
ao invés de argumentos de ordem juri
dica, citou de preferência argumentos de
ordem moral e até de sentimentalismo,
mostrando que em vários casos o Júri
decide sempre sob o impacto de uma pai
xão, preocupado ora com a miséria da
mãe do réu, ora com a orfandade de pai
vivo dos filhos do réu. Evidentemente, o
Júri dos nossos dias já não lança mão
desses argumentos. Pode ser que no inte
rior do Brasil, numa comarca ou noutra,
o advogado ainda possa conduzir os de
bates por êsse caminho. Mas o Júri, hoje,
já não se pronuncia desta forma. A ma
téria é exposta com absoluta correção, e
os advogados vão buscar nos meandros
da lei a solução para o caso que está
sendo julgado. 1!:sse sentimentalismo pie
gas já desertou do Júri há muito tempo.
Devo dizer que, durante longos anos, fre
qüentei a tribuna do Júri e guardo dês
se período de minha vida a melhor de
tôdas as impressões, porque procurava
sempre, através de uma palavra desco
lorida e sem grande erudição, e apenas
com aquêles conhecimentos elementares
de advogado de provincia, levar ao Júri
uma solução que se pudesse harmonizar
perfeitamente com a lei. Nos casos em
que funcionei - estou hoje disso absolu
tamente convencido -, mesmo no período
em que havia recursos para o Tribunal,
com a possibilidade do reexame da ma
téria, em quase todos se não em todos,
obtivemos a confirmação pelo Tribunal."

No tocante à jurisprudência, a expressão
"soberania dos veredictos" tem sido encarada,
não no seu sentido gramatical, não como
poder sem fronteiras, mas, na "acepção téc~

nico-jurídica de conferir ao tribunal popu
lar a faculdade de julgar de lato, insubsti-

tuível por qualquer outro juizo ou tribu
nal." (10(;)

O apêlo por nôvo julgamento, com base
no manifesto desacôrdo entre a sentença do
corpo de jurados e a prova dos autos, pres
creve-o o Código de Processo Penal vigente
(art. 593, inciso lII, letra d). Sucedem-se e
têm provimento os recursos dessa natureza
- haja visto a apelaçáo criminal seguinte 
uma vez constatado o aludido desacôrdo en
tre a sentença e a prova: (ltJõ)

LEGíTIMA DEFESA DA HONRA
SOBERANIA DO JÚRI

Antônio de Sales Olivein
Procurador da Justiça

APELAÇÃO CRIMINAL N.o 76.101
Justiça Pública - J.R.P.

Santo Anastácio
Por entender que a decisão dos senhores

jurados é manifestamente contrária à prova
dos autos, a qual, por maioria de votos, reco
nheceu que o réu cometeu o homicldio qua
lificado ém legitima defesa da sua honra, pe
lo que foi absolvido, apelou o dr. Promotor,
pleiteando o provimento para sujeitar o ape
lado a nôvo julgamento (fls. 147 e 149 a 15J).

Verifica-se do processo que a primeira ver
são que o apelado deu aos fatos, e isso dois
dias depois do crime, não enseja possibilidade
de agasalho à justificativa invocada (fls. 6v.
a 8), o mesmo acontecendo com as declara
ções policiais de Maria Marlene Rodrigues
(fls. 24 a 25), com quem é casado eclesiàsti
camente. Em Juizo, porém, quanto aos moti
vos do delito, deram ambos outra versão, sur
gindo, então, a referência a atos indecorosos
que a vítima, que contava 18 anos de idade
e cujo comportamento anterior foi por todos
louvado, inclusive pelo citado casal, teria pra
ticado no lar do apelado.

Certo é, no entanto, que o apelado infor
ma que aquêles atos ocorreram cêrca de vin
te dias antes (fls. 41v.) ou dezessete (fls.
135vJ, ocasião em que dos mesmos tomou co
nhecimento, não tendo, porém, a respeito, so
licitado qualquer explicação à vitima.

Por outro lado, e ainda é o próprio apelado
quem o diz, a vítima, no momento do crime,
s êle se dirigira de modo amistoso e já saia
com a sua bicicleta, quando o réu lhe retru
cou com irritação, havendo, então, desenten
dimento. Ameaçado com uma faca pela víti
ma, continua o apelado, êste sacou a garru
cha, o que fêz com que aquela deitasse a
correr, sendo, então, pêrseguida cêrca de
cem metros (fls. 'Iv.) ou oitenta (fls. 42v. e
136v.). E, aduz, loi durante tal perseguição
que êle desfechou-lhe o tiro, atingindo-a nas
costas, e que lhe desferiu inúmeras fa
cadas, para o que se utilizou de uma peixeira,
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goJpeando-a também nas costas, no pescoço
e em outras regiões do corpo. E o resulta.do
da sanha do apelado está consIgnado no sig
nificativo laUdo de exame necro8CÓpico de
fls. 19 a 21.

Tais elementos, portanto, mostram, sem
dúvida, que a mencionada. decisAo contrasta.,
frontEllmente. a prova. colhida. legitimando 8.
rescisão pleiteada ("Revista dos Tribunais",
222/123, 2411626, 250/356, 281/144, 282/155).

Do último venerando acórdão, da Egrégia
Primeira Ca.mara. Crirnlnal dêsse Colendo
Tribunal, são, aliás, as eloqtientes palavras
seguintes, que bem se aplicam ao caso pre
sente:

"O Júri, na excelência do seu sentimen
talismo, encontra sempre uma forma de
julgamento que, se não tem a soUdarIe
dade da lei, pelo menos usa de uma so
berania que é constitucional. Ao Poder
Judiciário, no entanto, Dia cabe decidir
sem a fiama da. legalidade. E o fato aqui
julgado é dos que 010 podem aceitar a
usurpação legal" (RoT. 282/155.>.

A vista do exposto, somos pelo Pl'OVbnen
to do apêlo interPosto pelo M1nJstérlo Póbll
co, para, de acOrdo com o paré.grafo 3.° do
art. 593 do Código de Processo Penal, sujei
tar o réu José Rodrigues Pereira a nOvo
julglUnento.

São paulo, 7 de janeiro de 1963.
Vejamos agora a apelação cr1m1nal abaixo,

acolhida. na Integra pela 1.· Clm&ra Crim1Dal
de Justiça de São PaUlo, que anUla o julga
mento questionado mandando o réu a nOvo
Júri: (108~

.roal - NULIDADES
Conselho de Sentença. que respon

deu afirmativamente ao quesito sObre o
excesso culposo relativo à legitima defesa.
8ubseqUente encel'1'amento da vote.çlo do
questionário, pelo Magistrado. Dell&Oêrto
desta orientação.

Exibiçlo, pela defesa, em plenário, na
trépllca, de iDstruçAo que nio 8COJJ1pa
nhava 011 autos. Surprêsa para a acusa
ção.

Afirmado, pelo Comelho ele SenteDça,
o excesso ealp080 relativo à leciUma de
fesa, não eabe jq]gar-ae prejudkadOlJ os
demais qlledtoe, 1IID& vez que eOlllpeteD·
tes continuam dndo 08 Jurados para
proueauir no JaJpmen~

A eslbiçio, em plenirio. de 1I18trUmento
que não eollÂAva dos autos ocasiona a
nulldade do Jalpmeuto, por co1hêr • par
te eontrirJa delpl'evenkJa.

JOS. G. MARCOS GARCIA.
Promotor de Justiça

APELAÇAQ CRIMINAL N,o 82.710
Pinhal

A Justiça Pública - W. C.

Efl'élia Clmara CrImiDal

Não se apresenta, cIata venta, .. nOBllO ver,
em condições de prevalecer o 3Ulgamento ..
que se referem os presentes autos, nos qua18,
pronunciado o apelado como autor de tenta
tiva de homicidio qualificado por motivo rew
e traição, veio, afinal, a ser apontado como
autor de delito de lesão corporal culposa,
sendo~1he aplicada, em oo~Uên.eta...~
de três meses de detençio, com direito a
1lUl'Sia pelo prazo de três anos.

Quanto ao mérito, foi, fi. nosso ver, fi. deci
são dos Srs. Jurados manifestamente contrá
ria à. prova dos autos, ao ser por êles rec0
nhecido que W. C., excedendo culposamen
te os limites da legítima defesa, apenas prati
coU um deUto de natur~ culposa contra a
vítima.

Relativamente ao aspecto formal do julp
mento, invalidando êste se apresentam duas
nulidades ocorr:ldas posteriormente Ao pr0
núncia. A estas, com a devida vên18, noa
referiremos inicia.lm.ente.

Como se vê do têrmo de votaçIo de que
sitos, con&tante dos auto&. o Conselho de
Sentença aftrmou, a princípio, .. prática, Pelo
recorrido, de delito de tentativa de homicídio
contra a vítima, face às respostas que forne
ceu aos dois primeiros quesitos. Em aeaulcl&,
nas respostas aos quesitos sObre legitima de
fes&, deixou decidido que o ape1ado apenaa
Dia foi moderado no USO dos meios neceui
rios para. repelir a agresdo à sua MpOsa,
que fOra reconheetda, tendo, por outro lado,
só excedido culposamente os l1In1tea da. le
gitima defesa. Ante tal pronunC1amento do
Conselho de Bentença., encenou a votaçio
o digno Magistrado Presidente do CaL Tri
bunal do Júri, em reuniAo, nio submetendo,
assim, à votação os demais quesitos do ques
tionárJo, e passando, ato continuo, a profer.iJ'
a respeitável decisão de fOlhas 121/132, pela
qual impôs ao recomdo, por mfraçlo ao art.
129, § 6.°, do Código Penal, a pena privativa
de liberdade de três meses de detençiO, com
a concessão de SlU'llls, pelo prazo de três
anos.

Em tal ponto, entretanto, cIata venI&, nio
foi a melhor a. orientaç40 adotada, dando-se,
desde logo, por encerradA a votaçl.o, à V18ta
de que, embOra respondendo os Srs. Jurad08.
afirmativamente, ao quesito referente ao ex
cesso culposo, a.l.nda contlnuavarn COJJl com..
petêneia para fornecer respostas .. outros
quesitos do questionário.



OUTUBRO A DEZEMBRO - 1970 355

Como já, a propósito, julgado pela Douta
Primeira Câmara Criminal dêsse Egrégio Tri
bunal.

"De acôrdo COm a melhor orientação, no
caso de excesso culposo não tem aplica
ção o art. 492, § 2.°, do Código de Pro
cesso Penal. Inscreve-se êle entre os
quesitos que devem ser respondidos pelo
Júri. Em conseqüência, embora afirmado
e desclassificado o delito, a competên
cia para o julgamento continua sendo do
Tribunal Popular." (Ven. ac. de 10-10-60;
in "Revista dos Tribs.", 306/90)

A propósito, ainda, do assunto enfocado,
outra Douta Câmara Criminal dêsse Egré
gio Tribunal, a Terceira, em sessão de 19
de fevereiro de 1962, anulando o julgamento
que apreciava em autos de apelação, deixou
assentado que:

"Afirmado o excesso culposo, não devem
ser considerados prejudicados os demais
quesitos, pois a competência do Júri para
o julgamento continua. Não se transfere
para o JuiZ Singular." (in "Rev. dos
Tribs.", 333/78)

Em outra oportunidade, desta feita em
sessão realizada aos 12 de março de 1962,
essa mesma referida Douta Câmara, igual
mente anulando o julgamento que aprecia
va, decidiu que:

"Mesmo após afirmado o excesso na. rea
ção, e ensejada a desclassificação do ho~

micidio para culposo, a competência para
o julgamento continua sendo do Júri,
não devendo ser avocado pelo magistra
do, com desprêzo à votação dos demais
quesitos." (in "Rev. dos Tribs.", 329/149)

Julgados nesse mesmo sentido se vêem, ain
da mais, V.g., na citada Revista, vols. e págs.
277/137, 286/129, 287/159, 292/109 e 297/101.

Considerado, pois, que, no caso dos autos,
a votação dos quesitos, pelos Srs. Jurados, foi
encerrada quando ainda tinham êstes compe
tência para prosseguir no julgamento do re~

corrido, verifica-se estar a nulidade ocorrida
a reclamar a realização de nõvo regUlar jul
gamento daquele.

Outra nulidade verificada após a pronúncia
resultou, a nosso ver, da exibição, pelo nobre
patrono do apelado, em plenário, de instru
mento que não havia sido apreendido nos au
tos, e cuja referida exibição não requerera em
oportunidade processual própria.

Menciona, como se vê, a propósito, a ata
da reunião que, na tréplica, o Dr. Defensor
do apelado "exibiu para os senhores jurados

uma pá de madeira, que disse ser semelhante
àquela que teria sido utilizada pela vitima
contra o réu, eis que êsse instrumento não
foi apreendido pela polícia, como lhe cumpria
fazer. Disse inclusive que a vitima se apre~

sentava armado com a colher de madeira
exibida no plenário" (fls. 125/vJ.

Pela surprêsa que tal exibição constituiu
para a acusação, - que ficou impossibilitada
de apreciar, com os comentários que coubes
sem, as alegações da nobre defesa do apela
do de que o instrumento exibido era seme
lhante ao que teria sido utilizado "pela viti
ma contra o réu", ou, mesmo, o próprio ins
trumento, apreciação que poderia ter-lhe si
do possível, houvesse sido cientificada a tem
po do propósito da digna defesa -, devido fi
ca sendo, data venia., o reconhecimento de
que importou em nulidade hábil a acarretar
a renovação do julgamento do recorrido.

Como, aliás, já decidiu, a propósito, a Dou~

ta Segunda Câmara Criminal dêsse Egrégio
Tribunal.

"A exibição em plenário de qualquer ob
jeto deVe ser precedida de requerimento
a ser formulado no libelo ou na contra
riedade, para não colhêr desprevenida a
outra parte." (in "Rev. dos Tribs.".
223/70)

Acentua o ven. acórdão a que se refere a
ementa acima que:

"O Código de Processo Penal, no art.
421, parágrafo único, é expresso ao dispor
sôbre a oportunidade de se arrolar tes
temunhas e requerer-se diligêncías, o que
só pode ser feito por ocasião do ofereci
mento da contrariedade. Fora dessa opor
tUnidade, por constitUir surprêsa para a
acusação, a prova é inadmissível e des~

tituída de valor probante, acarretando
nulidade do julgamento." (fls. 71)

Também pela ocorrência da apontada nuli
dade, observa-se, d.v., não se achar em con
dições de prevalecer o julgamento do apelado.

Quanto ao mérito, inquestionável é, a nosso
ver, que W. C., agredindo a vitima W. C.,
nas circunstâncias em que o fêz, praticou
contra ela típica tentativa de homicídio não
justificada por qualquer causa excludente de
antUuridicidade, e nem favorecido seu autor
por qualquer causa dirimente de culpabilida
de; manifestamente contrária à. prova dos
autos foi, portanto a decisão dos Srs. Jura
dos, afirmativa, tão-somente, de perpetra~

ções, pelo apelado, de um delito de natureza
culposa, face ao excesso culposo que conside
raram presente no comportamento do mesmo,
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que vinham reconhecendo como legitima
mente defensivo de sua próplia pessoa.

O que evidenciam os autos, como se vê dos
mesmos, é que a conduta do recorrido foi
ma.n11'estamente dolosa e apenas agressiva, ao
investir êle contra a pessoa da vítima, fe
rindo-a gravemente com o golpe de nava
lha que lhe desferiu, o qual lhe produziU fe
rimento que, partindo da face Antero-exter
na de seu pescoço, à esquerda, ca.ml.nhou
através de seu tórax, indo "até o fundo ex
terno do osso estemo." (fis. 6)

O instrumento altamente Ofensivo utiliza
do, a região do corpo da vitima atingida, as
sim como a violência e decisão com que agiu,
na agressão, indicam, por outro lado, o dolo
homicida, direto ou eventual, com que a pra
ticou o apelado contra a vitima, que sOmen.
te não veio a falecer em conseqüência da
lesão que sofreu, por circunstê.ncias indepen
dentes da vontade de seu agressor.

De se notar que a vítima, após ferida, foi
imediatamente transportada para o hospital
desta cidade, a11 recebendo urgente socorro e
tratamento.

De se ter presente, também, a declaração
prestada pela vítima, no inquérito policial,
no sentido de que "teve a sorte de se afastar
um pouco no momento em que de surprêsa
W. o anavalhou, caso contrário seria morto
por tal individuo, dada a violência da agres
são" <fis. 12Jv.).

A respeito de como se verificou o fato deli
tuoso, relata a vitima W.C. que voltara para
o seu serviço junto ao balcão, no bar em que
trabalhava, após ter procurado M.D.B. um de
seus patrões, a fim de lhe fazer comunicação
sôbre o comportamento inconveniente que
vinha tendo o apelado, no estabelecimento,
onde, por não concordar com o preço de
certa quantidade de presunto, que pedira,
chegara a jogá-la fora do bar, manifestan
do, ainda, o propósito de quebrar o prato em
que lhe fOra servida.

Voltando, pois, para. o seu serviço, refere
C. que ficou "de costas" para o baJcão, pas
sando "a cortar mortadela na máquina pa.ra
servir a outros dois freguêses, quando foi cha
mado pelo acusado, que se encontrava para
fora do balcão". Continua dizendo que "aten
deu ao chamado, e aproximou-se do balcão, vi
rando-se para o acusado, quando inespera
damente foi por êste golpeado C(nl uma ne.
valha", esclarecendo "que o acusado nada dis
se nessa ocasião, tendo apenas chamado o
declarante, que, quando Virou, foi imediata
mente anavalhado". Prossegue W. C., refe
lindo que, "logo após se ter olhado no espe
lho, o declarante virou-se e viu que o acusa.-

do se dirigia pera o interior do balcAo, com
a Intenção, ao que pazece, de continuar a
agredi-lo, pois continuava com a navalha na
mão; que o declarante então apanhou de
uma colher de madeira, de mexer sorvete, e
deu um golpe com êsse Instrumento na mio
do acusado, quebrando-se então a navalha;
que imediatamente M.D.B. segurou o acusado
e outras pe6SOl'.8 socorreram o declarante"
(fIs. 49/v.).

A testemunha AD.V., presenc1al da 0001'
rência., sõbre ela esclarece que, após haver o
recorrido jogado fora do bar o pn!l8Wlto que
lhe fôra S"'..rv1do pela vitima, em um prato,
cujo objeto, ainda, querta quebrar, enquanto
conversava C. com M.D.B., a vitima voltou ao
serviço, p8Si8Jldo a traba.lba.r na máquina. de
cortar presunto; que n1sso reapareceu o acusa
do que chegou para a vitima; que esta, ao
Voltar. foi atingida por um golpe de nava
lha". Esclarece, mais, referida testemunha,
que "a vitima, quando foi ferida, encontrava
se dentro do balcão, assim como o depoente,
se achava a uns dois ou três metros da viti
ma, sendo que o acusado estava pe.ra fora. do
balcão e dêsse lugar é que golpeou a vitima".
Relata, a seguir, tal testemunha, "que logo
em seguida o acusado quis entrar para. o in
terior do balcão e deu a volta. para fazA-lo,
ocasI.ão em que a vitima apanhou uma colher
de fazer sorvete e desferiu um golpe no acusa
do, golpe êsse que atingiu a navalha, que
ainda. se encontrava nas mãos do acusado,
quebrando-a; que pessoas presentes, cujos n0
mes o depoente agora ignora, seguraram o
acusado enquanto que outros trataram de
soconer a vitima" <fls. 51Jv.).

M.D.B., co-proprietário do ba.:r onde OCorreu
o fato delituoso, esclarece, por sua vez, IIÕbre
êste, que também presenciou, "que junto ao
balcão, achando-se o depoente li. esquerda. do
acusado, êsre chamou pe1110 vitima., que estava
de costa.s a fazer sandu1ches; que a vitima
virou-se, quando chamada., e nisto o acusado
Inopinadamente deu-lhe um golpe de nllova
lha". Diz D.B. que, "como se encontrasse à
esquerda do acusado, não percebeu que êste
sacara a navalha, tendo sido rá.pida a oene.,
tanto qu~ o depoente jUlgou que o acusado
apenas fÕSlle dar um sôco na vitima''. Refe
re, mais, D.B., que êle "e o acusado se en
contravam do lado de fora. do balcão e a
vitima, do lado de dentro, sendo que o acusa
do atacou a vitima achando-se para fora. do
balcão e aquela para dentro" (fls. 54 e v.L

Como se vê, patentemente injustificado e
doloso foi o procedimento do IIopelado, ao &na
valhar a. vitima., iniciando contra ela a exe
cução de um delito de bomicid1o, que não
veio a consumar-se por circunstA.ncias &1beias
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à vontade daquele, que, ainda, agiu por mo
tivo fútil e colhendo a vítima desatenta e
indefesa.

As palavras do apelado, nas duas oportu
nidades em que foi interrogado, primeira
mente no inquérito policial, e, depoís, em ple
nário, apresentam-se, como revelam clara
mente os autos, inteiramente alheadas das
demais, seguras e revestidas da maior cre
dibilidade, provas colhidas, quer no inquérito
policial, como na instrução criminal, donde
o não produzirem a menor ressonância no
conjunto probatório existente nos autos.

Observa-se, mesmo, haver sido o apelado
discrepante em seus dois referidos interro
gatórios, eis, que, afilmando no primeiro que
a vítima "se achava pelo lado de dentro do
balcão", quando a atingiu, no segundo veio
a asseverar que W. C. jã havia, até, subido
no balcão, quando foi por êle atingido.

Pode-se dizer, portanto, ter sido proferida
em manifesto desacôrdo com a prova dos
autos, a decisão dos Srs. Jurados, admitindo
a prática, pelo apelado tâo-SÓInente de deli
to de natureza culposa, face ao reconheci
mento havido de que o mesmo excedeu cul
posamente Oll limites da legitima defesa.

O veredicto em questão não pode, data. ve
nia., assim, prevalecer, a nôvo julgamento,
em conseqüência, havendo neces.sidade de ser
submetido o apelado. Com efeito, conforme
pacífico entendimento jurisprudencial.

"Tendo sido a decisão do Júri manifes
tamente contrária à prova dos autOll, de
ve o réu ser submetido a nôvo julgamen
to." (in "Rev. dos Tribs.", 176/490.)

Ante o exposto, pOis, em conclusão, venda
re não estar, data. venia, na verdade, em con
dições de subsístir ° questionado julgamento
do recorrido, jurídico será que a outro venha
a submeter-se, em cuja respectiva oportuni
dade, melhor apreciação das provas ~ndo

feita, wn mais acertado veredicto possa ser
proferido, com o que inteiramente atendidos
terão sido Oll mais Hdimos reclamos da Jw;
tiça."

Quando, entretanto, não é manifesta a dis
crepância entre a sentença do Júri e a pro~

Vil. produzida, tem-se a manutenção do ve
redicto dos jurados, com a conseqüente re
jeição da medída excepcional.

~ o que se constata do parecer e acórdão
abaixo: (100)

PARECER

Só qWlndu as decisões do .Júri se di
vorciarem inteiramente da. prova. produ
zida, nenhum a.poio encontra.ndo nos a.u
tos, é que podem ser cassadas.

Ausênda. de reincidência específica en
tre lesões corpol"&is dolosas e homicídio.

Alcebíades Luís Bianco - Procurador da
Justiça.

APELAÇãO CRIMINAL N." 86.242

Pirassununga C. M. e A. Justiça Pública
Os mesmos

C. M. foi condenado a oito anos de reclu
são e medida de segurança pelo prazo de
dois anos, como incurso no art. 121 do Có
digo Penal.

Inconformados, recorreram o réu e o Dr.
Promotor de Justiça.

Entende aquêle que o veredicto contrariou
manifestamente a prova dos autos. Pleiteia,
por seu turno, o órgão do Ministério Público
a exacerbação da pena.

Se é certo, como alega o réu, não ter havi
do testemunha presencial da segunda agres
são, isto é, daquela levada a efeito por meio
de tijolo e da qual resultou a morte da viti
ma, não é mehos certo, como demonstrou
o Dl'. Promotor de JUstiça, examinando com
largueza os elementos dos autos, que a con
vicção dos jurados não passou de "wna re
sultante lógica e natural" do desencadea
mento dos fatos, desde o instante em que o
réu, na presença de várias pessoas, agrediu
a Sôcos a vitima, pela primeira vez, até o
momento em que a vitima, ameaçada de
morte e seguida pelo réu de bicicleta, foi
encontrada, com o crânio fraturado, em fren
te da casa de A. B.

11: pacifico, na jurisprudência, que "só quan
do as decisões do Tribunal do Júri se divor
ci8.r1em inteiramente da prova produzida, ne
nhwn apoio encontrando nos autos, é que
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podem ser cassadas. Desde, porém, que do
processo constem elementos que algum apoio
tragam ao veredictum, já nâo mais se jus
tifica a medida excepclonllJ" ("Rev. dos
Trlbs.", 211/1(4).

Pensamos, por outro lado, que a pena foI
dosada com critério. Não se justifica a sua
exacerbQt;ão.

O réu já foi condenado por lesões corpo
raiS dolosas (fls. 38).

Apesar de opiniões em contrirl.o, esta.m06
por aquê1es que não admitem a reincidência
eapec1f1ca entre êsse cr1me e o bomicfd1o,
como se verifica, por exemplo, na "Rev. dos
Trlbs.", 182/573 e na "Rev. Forense", 112/224.

a parecer, pois lIUb censura., é pelo irn
provimento de ambos os recursos.

São Paulo, 9 de fevereiro de 1966.

Ac6RDAO
Soberania do Júri. Crime de homicídio. Le

gítima defesa da hODl'a. Flagrante adulté
rio, (110) Quando o marido apanha a mulher
em flagrante adultério elirnita-se a pro
mover o desquite, até os homens de cultura
apodam a sua conduta e dão-lhe epftetos
vergonhosos.

Essa a realidade.

"O marido de bem, que considera digna.
a sua espôsa, e a encontra em flagrante
adultério e mata, age em defesa da hon
ra", (Tribunal de Justiça. de São Paulo,
8CÓrdAo de 15 de dezembro de 1953, do
qual foi Relator o Desemb. Trasybulo de
Albuquerque; Darcy Miranda, "Repertó
rio de Jurisprudência do CócUro de P1'O~

<:t!liSO Penal", vol. VI, págs. 763 a 764,)

:t certo que a excludente em causa está.
subordinada ao obJetlvismo de todos os seus
pHllSUPQ6t.08, mM, como já. salientamos, o
Tribunal do Júri não está. sujeito ao rigor
de que se devem revestir as decisões do Tri
bunal togado, à. Infiexib1lldade que dêle é
de se exigir,

a Júri é soberano nas SUll3 decisões, re
petimos, e, ass1m, se essas não se divorciem
inteiramente da prova produzida, se encon
tram arrimo no que se apura dos autos, cas
sá-las ou reformá-las seria malferir essa so
berania que constitui preceito constitucional.
(Ac. do Trtb. de Just. da Bahia, de 29 de
abril de 195'7, relatado pelo Desemb. GUbel.'
to de Andrade.)

Também em defesa dessa soberania que o
acórdão supra, terminante resguarda, faJa
o seguinte parecer exarado pela Procurado
ria da Justiça do Estado de São Paulo; (111)

"REVISAO EM: PROCESSO
DE Jt:rBI

Se os juizes leigos preteriram ficar com os
elementos de fato do processo, negando-se a
admitir a responsabUldade restrtta do réu
&firmada. por peritos, nAo decidJram arIlltrà
rlamente, mas apena.s fizeram uma opçAo
que pode bem ser defendida e sustentadJI. com
base naqueles elementos.

Não há qualquer JncompatlbUidade entre
as quallficadoras do motivo torpe e da aur~

prêsa, de um lado, e de outro a responsab1
lidade restrita., pois esta nAo anula a fOrça
de vontade e a consciência do cr1JninOllO,
mas apenas as diminui.

Fernando de A. Prado
Procurador da JUBtiça

RevisáG Criminal D.. 91.199
Garça - J. G..de O.

a peticionário, levado, por três vbea, &
Júri, por homicídio quallficado, Viu-se, em
tôdas essas oportunidades, condenado. NAo
obstante, ainda tentou obter um quarto jul~

gamento, não logrando, porém, ver conheci
do o seu apêlo.

Como se aasJnalou no parecer dêsse recurso
(fls. 634 e s.), desde a data. do fato - julho
de 1960 - até hl>je, acha-se êaae condenado
recolhido &O HOSl)itM Militar da ft~& Pú
blica. E acontece que, chegado o momento
de ser enviado para o cárcere, busca com o
presente pedido revisional, alcançar uma
redução da pena que lhe foi Imposta, de
forma a que, descontado o tempo de sua
permanência naquele hoopltal, poIlS& 'V1r a
ser pôsto em liberdade.

Para tanto, alega: 1) que, OOlIlO fiCou es
tabelecido no processo, através do eume
psiquiátrico a que foi Bubmetido. nAo pos
su1a, êle, na ocasião do crime, plena cape.
cidade de entendimento e de determ1naçlo.
sendo semi-responsável; no entanto, os jura
dos deiXaram de reconhecer, em seu favor.
as condições do art. 22, parágrafo único, do
Código Penal; 2) que, na verdade, bem pon
derada a. ca.usa biológica do seu estado men
tal, não deveria ser considerado, s1mplesw
mente, um "fronteiriço", mas sun, inteira
mente irresponsável; 3) que, sem embargo,
mesmo em face da responsabilidade restrita
constatada pela parieia, lugar nAo havia, no
caso, para a. adm1SSlo das q.ual1f1cadoru
articuladas do motivo torpe e da surprêsa.,
as quais pressupõem "a presença. da inal
dia. para. caracterizá-las ins1d1a essa que nAo
se pode localIZar no ato do doente, que age
!!Ob o domfnlo de impulsos desproporcionados
e incontrolá.veis".
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E, por essas considerações, quer o p€ticio
nário, quando não a declaração de sua. total
irresponsabilidade, pelo menos, a minoração
da pena que sofreu, desclassificada a incrimi
nação para homicidio simples.

Sendo ésse o objetivo da. revisão, é bem de
ver que o mesmo só poderia ser alcançl«lo
em nôvo julgamento pelo Júri, mecliante a
anulação do veredicto condenatório ora em
apreciaçào.

E não vemos razão alguma para isso.

Antes de mais nada., é de se notar que, por
duas vêzes o Tribunal Popular negou-se a
admitir a citada responsabilidade restrita do
peticionário, por entender Que a conduta re
velada por êle na prática do homicídio com
portava interpretação diferente daquela a
que chegaram os peritos subscritores do lau
do de exame de sanidade mental. Preferindo,
assim, ficar com os elementos de fato do
processo, os juízes leigos não decidiram arbi
tràriamente, mas, apenas, fizeram uma op
çáo que pode bem ser defendida e sustenta.
da com base naqueles elementos, como, aliás,
se encarregou de fazer a Promotoria nas
contra-razões de apelação.

Seja, porém, como f6r, o certo é que o
fato de terem 05 jurados respondido, nega
tivamente, os quesitos sõbre a responsabili
dade diminUÍda do peticionário, não conduz,
necessàriamente, à afirmação da existência
de êrro judiciã.rio. na espécie. Isto porque a
conseqüência benéfica para o réu que de tal
situação decorre é tão-só a atenuação facUl
tativa da pena aplicávei.

Assim, mesmo que os jurados viessem a
ficar com o laudo, afinnando que o peticio
nário tinha, na ocasião do homícíd1o, dimi
nuída a sua capacidade de entender o cará
ter criminoso do fato ou de se determinar
de acôrdo com êsse entendimento, não esta
ria o juiz obrigado a se pautar por uma
punição reduzida ou a descer aquém do
quanto que impôs.

Por outro lado, cumpre considerar que ne
nhuma repercussão poderia ter a eventual
afirmação da imputabilidade restrita do pe
ticionário na configuração do homicidio
qualificado.

Ao contrário do que se diz. no pedido, não
existe incompatibilidade entre as circunstân
cial; do § 2.0 do art. 121 do Código Penal,
e a p€rturbação mental do art. 22, parágra
fo único, visto COmo esta não anula a fôrça.
da vontade e a cOnsciéncia. do criminoso,
m~, apenas, as diminui. O agente nas con
dições dêsse último dispositivo, sabe o que
faz e como faz e, pois, não pode deixar de

responder pelo ato que pratica, na sua in
teireza.

Além disso, as circunstâncias elementares
do homicidio integram o crime, ao passo
que, como já se assinalou, os efeitos da afir
mação da causa de diminUição de pena do
referido art. 22, parágrafo único, ficam ao
arbítrio do Juiz.

Destarte, a alegação de que as qualifica
doras foram mal admitidas não tem razão
de ser.

Por último, é inteiramente inócua a afir
mação de que o caso poderia, talvez, levar
ao reconhecimento até mesmo da irrespOn
sabilidade total do mesmo peticionário. Nes
te, ponto, sem produzir prova a1gwna dessa
irresponsabilidade, o pedido encerra consi
derações inteiramente desajustadas do obje
tivo da revisão.

Em face de todo o expandido, somos leva-
dos a opinar p€lo indeferimento.

E tal é o nosso parecer, data venia..

São Paulo, 21 de novembro de 1967."

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
através de acórdão proferido em apelação
formulada. com vistas à. cassação de vere
dicto absolutório, ministra valiosa lição no
tocante à prevalência do veredicto do Júri.

Trata-se da Ap€lação n.o 3.9M,jUlgada em
8 de junho de 1967 e que tem como Relator o
Desembargador JoÃo MARTINs. (112)

A veneranda sentença não só anallsa os
fatos originários da ação penal, como os con
sidera dentro do processo, para dizer que a.
dellberação absolutória do Júri encontra
apOio em lei.

Isto posto, repetiremos a exposição dos
fatos contida no

RELATÓRIO

Valdomiro Prado matou a. tiros João Perei
ra de Almeida, vulgo "Gaguinho", e tentou
matar Silvino Ferreira. da Silva, com a
alcunha de "Cascalho". O fato sucedeu mais
ou menos às 10 horas e meia da noite de 6
de março de 1965, na Rua CUritiba, desta
Capital em frente ao prédio de n.o 2,278.
Causou o crime a briga entre ValdomIro e os
outros, depois que João Penlira dera mostras
de que pretendia gozar dos favores amorosoo
da, doméstica Maria José Rodrigues, amásia
do primeiro. Processado e levado a Júri, Val
domiro conseguíu unânime absolvição, com o
nlconhecimento de ter agido em defesa pró
pria, na. suposição de que ia ser atacado.
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Apelou o Dr. Assistente do Ministério Públi
co. A Subproeuradoria-Oeral opinou pelo im
provimento.

Ao Exmo, Desembargador~Revlsor.

Belo Horizonte, 11 de me.1o de 1007. - Joio
Martins.

o Acôrdão que. por unanimidade. nega
provimento à apelação, para confirmar a de
cisão do Júri é vazado n& {onn& &'os,\10:

ACóRDAO

Vistos, relatados e discutidos êstes autos da
Apelll.Ç9.0 n.O 3.954, da Comarca de Belo Ho
rizonte, em que é apelante o Dr. Assistente
do Ministério Público e apelado Ve.Idomiro
Prado,

Acorda a 2,- Cêmara Criminal do Tribunal
de Justiça, ineoI'Porado neste o relatório de
fls., por unanimidade de votos, em negar pro
vidência à apelação, pam confinnar a deci
são do Júri que absolveu Valdomfro Prado,
uma vez que os fatos apurados no processo.
justiflcadores da ação do réu, mostram a pro
cedência dos argumentos em sua. de~esa.

Custas na forma da leI.

Em plené.rio, o ilustre advogado Dr. Mar
celo L1nhares solicitou que em preliminar,
fOsse decidido se, à vista dos têrmos do arti
go 150, .~ 18, da Constituição do Brasil, vigo
rante desde 15 de março dêste ano, ainda
compete ao Tribunal de Justiça, por seus
órgãos com atrlbuiçAo de apreciar recursos
criminais, reexaminar deliberações do Júri,
no referente ao mérito.

Argumentou-se que, oom 8. redação do. in
ciso constitucional: "Sio mantidas a insti
tuição e a soberania do Júri", o legislador,
possivelmente teria restaurado a absoluta so
berania do Tribunal Popular e, por tsso,
seria defeso à comarca reexaminar a causa,
na llubstAncia d8l!l conclusões meritórias, ca·
bendo-lhe apenas apreciar os aspectos for
mais e vigiar pela obediência às normas pro
cessu&Js.

Não é esta a primeira vez que a. frase ado
tada pelo legislador constituinte suscita dúVi
da. Quando se promulgou a primeira Cons
tituição no reg1llle republicano o legislador
inscreveu entre as garantias do cidadão esta
norma; ult mantida a instituição do Júri".
Explicando a fórmUla empregada, ARISTI
DES MlLTON escreveu que o propósito da
Carta. Magna era o de fazer prevalecer tudo
o que existia e dIsSe que "manter é conservar
tal qual o que existia precedentemente". Na
quela oportunidade, os intérpretes de nossa.

Lei Maior lembravam 08 esforço8 doa jurtstu
americanos, quando estudavam. o sentido de
manter a instituição em seu pafB, e 8U8teDta
vam que o julgamento pelo Júri nos Estados
Unidos era o sistema tal qual então existente
(tbe right of trial by J1U'1 &lJ Ülen ulMent) ,
E ARISTIDES MILTON citam o autol1zado
Blak ("American Consto Law"): "Manter o
Júri quer dizer que êste direito 8Ubsfstir6.
exatamente como era no momento em. que a
Constituiçã,o fol adotada.. Eata ge.rmtla.,
acrescenta êle, veda ao Poder Legislativo e
aos tribunais a introdução de emb&raÇ08 ou
restrições que possam prejudicar o supradtto
direito".

Em lição definitiva, nosso maior consti
tucionalista foi incisivo em seu ensInamento:
"Manter é conservar o que estã, em condiçõe&
que lhe não alterem a Identidade. O legis
lador, nesta parte, não se limita a asaegurar
a instituição do Júri, à semelhança do que
faz em relação a outras garantias: manda
respeitá-la na situaç10 em que a encontrou.
Isto é, não contente de lhe attançar a ma
tência, caracteriza-o. prorrogando a duraçio
da entidade preexiStente" (Rm BARBOSA,
"Comentál'ios à Conatituiçi.o", CoUgid08 por
HOMERO PIRES, vol. VI, pág. 145).

O mesmo entendimento deve ser dado ao
texto da atual ConstituiçAo:

Aventou-se mais que a nova Lei Mama
também declara manter a soberania do J1iri,
e isto sugere a impossibWdade de reexame
das suas deliberações de mérito. Ora. a COJ18oo
tituição de 1946, no art. 141, ., 28 (de acOrdo
com a emenda apresentada ao proJ~ pelo
Deputado Aloísio de Carvalho), também
mantivera a "soberanIa dos veredictos". No
ente.nto, 1l. Lei uP 263, de 194t!., (l\U!.~ o
Cód. de Proc. PenaI às normas da LeI Magna,
POSSib1l1tou ao Tribunal ad qUeJD, nas ape
lações fundadas em desobediência clara dos
elementos de prova, mandar o réu a nOvo
julgamento. Como se vê, não fica ferida a
soberania do Júri. A independência dos Jura
dos, nos seus pronunciamentos, está assegu
rada, pois a Segunda. Instância não profere
decisão de mérito. Limita-se a determinar
nOvo julgamento, quando a dec1sAo doa jura
dos, no mérito, afrontar manifestamente a
prova. Sempre fica. com os Jurados a deltbera
ção definitiva. Esta é a soberania que a Cons~

tituiçlio continua a manter.

Por tais fundamentos, a Cêmara decide a
preliminar, assentando que estão perfeita
mente em vigor as normas do cód. de Proc.
Penal referentes ao Júri, em obediêncIa 80
princípio de continuidade nas leis. Isto é.
declara que a Constituição de 1967. ao man
ter a instituição e a sobel'ania do Júri deter-
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minou fôssem tidas em plena vigência tôdas
as leis preexistentes que regulamentam a
competência e a deliberaçáQ dos jurados.

Circa. Merita, está realmente apurado que
Valdomiro Prado, ao atirar em João Pereira
de Almeida e Silvino Ferreira da Silva, agiu
na suposição de que estava em perigo e lhe
era lícito repelir futura. continuidade de
agressão já sofrida.

João Ferreira e silvino esperaram Val
domiro no ponto onde iria levar a domésti
ca Maria José Rodrigues. O primeiro revelou
a uma testemunha que ali pretendia eliminar
Valdomiro. Quando êste chegou, foi logo agre
dido, jogado ao chão, ficando sem a pasta que
portava. E na ocasião em que João Ferreira
volta ao automóvel, procurando abrir o porta
mala, como se estivesse à procura de algum
objeto, Valdomiro se levanta, apanha a pasta
e dela retira sua arma. Com esta, enfrenta
os agressores, aos quais atinge com projetis.
Ora, se eram dois contra um e o réu não pro
vocara a briga com as vítimas; se foi esperado
por estas, e uma delas declarara que tinha o
desígnio de eliminar VaIdomiro; se o apelado
só lançou mão da anna depois da agressão,
mas o fê\!; quando foi possível retomar sua
pasta e verificou que João Ferreira procurava
um objeto no automóvel, fazendo presumir
que buscara anna; se estão acertadas tOdas
estas circunstâncias no processo, a deliberação
absolutória pronunciada pelos jurados encon
tra apoio em lei. Nestas condições, desmerece
provimento a apelação do Dr. Assistente do
Ministério Público, manifestada depois que o
Dr. Promotor de justiça deixara patente sua
concordância com a solução dada ao caso."

Transmitímos, finalmente, o entendimento
da mais alta Côrte de Justiça do País, sôbre
a prevalência do Tribunal do Júri, através
de pronunciamento dos Senhores Ministros
Gonçalves de Oliveira, Pedro Chaves, Luiz
Gallotti e Ribeiro da Costa no julgamento do
Habeas Corpus nÇ 44.740-RJ e do voto do
Senhor Ministro Evandro Lins, prolatado no
Processo, também de Habeas Corpus sob n Ç

46.097-SP.

Para maior clareza, parece-nos interessan
te transcrever na integra, não só os votos,
que tão bem ilustram o assunto em pauta.
mas também os relatórios que os acompa
nham.

Vejamos, assim, a matéria concernente ao
H.C. n 9 44.740-RJ (julgado em 10-11-67)
(113) •

RELATóRIO

O Sr. Ministro Gonça.lves de Oliveira 
Trata-se de habeas 'lorpus impetrado em fa-

vor de Marcello Teixeira Bastos, condenado
por crime de homicídio, que teve juIgamen
to pelo Tribunal do Júri.

Foi o paciente julgado duas vêzes. Na pri
meira, o Tribunal do Júri recusou a tese de
legítima defesa putativa, considerando, no
entanto, privilegiado o homicídio, com ore·
conhecimento da causa de diminuição da
pena prevista no art. 121, § 1.0, do C. Penal,
sendo imposta ao acusado a pena de reclu
são por 8 anos.

O Promotor não se conformou e recorreu
para o Tribunal de Justiça, que detenninou
nôvo julgamento pelo Júri, por ser a. decisão
manifestamente contrária à prova dos autos.

Dessa apelação, que tOmou o número
11.795, foi Relator O eminente Sr. Desembar
gador Newton Quintella.

Novamente julgado pelo Tribunal do Júri
de Niterói, foi o paciente condenado a 3
anos de detenção, reconhecida em seu favor
a legítima defesa putativa, com excesso.

O paciente e o Ministério Público recorre
ram para o Tribunal de Justiça e, ainda uma
vez, Q Promotor fundou o seu recurso no art.
593 do C. Pro l'en., por ter a decisão do Júri
sido manifestamente contrária à prova dos
autos.

Contra o recebimento de tal apelação, o
paciente impetrou habeas corpus, que foi in
deferido pela Terceira Câmara do Tribunal
de Justiça.

Daí o presente pedido de habeas corpus,
onde diz o impetrante, a fls. 3:

"A lei processual é de uma clareza solar
quando não admite pelo mesmo motivo
segunda ap21açáo, ex vi legis do art. 593,
§ 3.°

Com efeito, a sutileza do julgado ora pre
tendendo fazer distinção entre motivo e
fundamento não encontra amparo, per
misso venia, na lógica e no direito. O
próprio Direito Processual não faz tal
distinçáo e estipula no art. 381 a expres
são: "motivos de fato e de direito", con
ceituando: - "a sentença conterá a in
dicação dos motivos de fato e direito em
que se fundamentar a decisão".

A decisão se fundamenta em motivos.
São êstes, portanto. o apoio. o fundamen
to da decisão. Motivo e fundamento são
palavras sinônimas. quer lexicologica
mente, quer na. linguagem juridica. pro
cessual.

Quando o § 3.° do art. 593 afinna "não
se admite, porém. pelo mesmo motivo,
segunda apelação", conceitua a impossi-
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billdade de recurso com o mesmo fun
damento, ou melhor baseado no mesmo
dispositivo já examinado pelo Tribunal."

Como vê o Tribunal, na. primeira. vez o
paciente foi. condenado a. oito anos, sendo re
conhecido o homlc1dio privüeg:lado; na. se
gunda., foi reconhecida em seu favor a. legi
tima. defesa. putativa, com excesso.

O impetrante cita em seu prol o jUlgamen
to da ACr 30.975, acórdAo de que foi. Relator
o Sr. Desembargador TrasybUlo de Albu
querque, pubIJcado na. R.To, 190/122, e &inda
o acórdão proferido lU\. ACr 4.480, de que foi
Rela.tor o 8r, Desembarjfador Dantas Basto8,
publicado na Revista do Tribunal de Justiça
do Espírito Santo, ano VI, n.Os 1 e 2, p. 92.

Solicltadas informações, prestou-as o emi-
nente Presidente do Tribunal de Justiça:

"Em so1uçl!o &o Oficio de V. Ex.·, D.o
588-&, de 5 do corrente, solicitando in
formações SÓbre o alegado na petlçl!o de
HC 44.470, a favor de MarceUo Teixeira
Bastos, esclareço o que se segue:
2. O paciente. submetido a Júri, por cri
mes de homicídio e de lesões corporais,
foi condenado, embora a seu fa.vor re
conhecessem os jura.dos, a prática do
primeiro dos citados delitos, por motivo
de relevante valor social. Apelaram as
putes: O M.P., estribado na letra. d; e o
sentencIado, na. letra c do permissivo
processual, atacando o primeiro apelante,
o privilégio, admitido, com êxito, pois a
ego 3.· CAmara. deu provimento ao res
pectivo apêlo, para a. reaIJzaçAo de nôvo
julgamento. No segundo, o Conselho acei
tou a legítima defesa. putl\.tlva, com exces
so culposo. Tornou a apelar a Promo
toria, com funda.mento, ainda, na letra
d, impugnando a excludente. Insurgiu-se
a defesa,pleIteando em habeas corpus a
inadmi8d.o do segundo teeurso, porque
alicerçado na mesma letra. mas a ego 3.·
Câmara, distinguindo entre fundamento
e motivo, e orientada pela declsAo dessa
Augusta COrte, na petlçAo de Habeas
Corpus n.o 36.950, de 8P, concluiu ser
posslvel a Riteração, porque d1verl!8o da.
primitiva, a ma.téria submetida à 2,· ins
tância no último s.pêlo, e SÓ vedar a lei,
a reedição do motivo, como causa. da ci
tada espécie de recurso.
Ao presente, para a melhor apreciação do
jUlgado, junto cópia de seu Inteiro teor.
Sem outro motivo, tomo êste ensejo pua
renovar a V. Ex.· os protestos de minha
grllJlde estima e mais elevada considera.
ção.
(a,) JlIoCinthO' Lopes Martins. Presidente."

Portanto, &s in!onnações comprovam o
alegado. Está junto aos a.utos o ac6rd&o, que
negou o habeu corpUI ao paciente.

Tenho por feito o relatório.

VOTO

O Sr. Mbústro GoD.,alves de Olheira (Re
lato!') - O 8uJ)11lmo Ttibun8l hdenl tem,
realmente, divergido a respeito desta. questAo.
Mas a última orientação jurisprudencial de8
ta excelsa COrte é no sentido da lmpetraçlo.

Do Julgamento do HC 38.560. de que foi
prolator para o acórdAo nOMO aaud080 colera
Ministro Ary Franco, ProfeSllOr de Proces8o
Penal. na. Faculdade de Direito do Rio de Ja.
neiro, leio a. ementa, que é esta:

"A expressão: "pelo mesmo motivo" há
de entender-se como "pelo mesmo fun
damento" e se asslm é, eaU. esgotaó& a
permIssAo de wna segunda apelaçAo pelo
mesmo motivo, pelo mesmo fundamento,
o de ser a dec1sAo manifestamente con
trária à prova. dos autos."

(Apl1caçio do art. 593, , 3.°, do C,Pr. ~.
Dal.)

Nesse Julgamento, a questAo foi amplamen
te examinada pelo eminente Relator do re·
curso, que era o senhor Ministro LuiI 0rJ
10tU, que denegou a ordem.

O Ministro Ary Franco pediu viata dos au
tos, fêz também minuciOBO estudo da ques
tAo e concedeu o habeas corp_

:tsse acórdão está. publ1cado D& B.F. 196
1315.

Depois dêsse babeM corpus, houve outro
jUlgamento, em que eram advopdos o pr0
fessor Sobral Pinto e o Dr. JOBé BonJtAcio
Diniz de Andrade.. O acórdão que dec1d1u a
controvérsia está assim ementado:

"Com fundamento em manifesta. CODtn,..
r1edade à prova dos autos, nAo pode o
Tribunal de JUlItiça cassar a decido do
JW"i pela segunda vez, no mesno proces
ao." (InterpretaçAo do C.Pr. Penal, art.
593, § 3.°)

Era Relator o saud080 Minlatro Ribeiro da.
Costa, que ficou vencido. O eminente Minis
tro Victor Nunes pediu v1.Bta dos autos e pr~

feriu longo e substancioso voto a respeito da.
ma.térla, no sentido da. concessio do pedido.

Tive ensejo de acompanhar o douto pro
nunciamento de S. Ex.· O voto que entAo pr0
feri foi êste e que, ainda. agora, adoto nesta
assentada:

"Sr. Presidente, como JUiz, apenas cema.
tato. se me pennltem &~, Que o
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Júri está garantido na Constituição, é
uma instituição de ordem constitucional.
Nós, Juizes portanto, temos de aceU,á-lo
e interpretar a instituição nos termos do
dispositivo constitucional e das leis que
a regulam."

Havia uma controvérsia sôbre se o Júri
devia ser mantido ou não. Entendi que era
uma questão ociosa, porque a Constituição
garante o Júri, as leis o mantêm, e nós não
estávamos, aqui, elaborando leis. Dai a ra
zão dêsse periodo.

Então, continuando a leitura do voto que
então proferi:

"O principio é o da prevalência das deci
sões do Júri."

Tive ensejo de assinalar, em aparte ao emi
nente Ministro Victor Nunes Leal, que, quan
do a Lei n.o 263 veio a pern:Iitir a anulação do
julgamento do Júri pelo Tribunal de Justiça,
por ser a decisão contra a prova dos autos,
Juizes houve, da maior eminência, do maior
valor intelectual e moral, como os Ministros
Orosimbo Nonato e Laudo de Camargo, que
entenderam que essa. lei era inconstitucional,
tão forte era o referido principia, como acen
tuou, em aparte, o eminente Ministro Pedro
Chaves.

O Sr. Ministro Pedro Chaves - O eminen
te Ministro A:ry Franco, em seu notável tra
balho sôbre o Júri na Constituição de
1946, examinou longamente essa questão,
transcrevendo votos dos senhores Ministros
Orosimbo Nonato e Laudo de Camargo, pro
feridos em várias decisões do Supremo Tri
bunal Federal.

O Sr. Ministl'o Luiz Gallotti - Sempre fo
ram votos vencidos.

O Sr. Ministl'o Gon~alves de Oliveira 
Dai se tira o a.rgumento de que é muito forte
o princípio da prevalência das decisões do
Júri e que êsse principio leva à conclusão de
que, em tese e em regra, devem prevalecer
as suas decisões.

!: tão forte a instituição do Júri no Brasil
que, mesmo durante a vigência da Carta de
1937, que durou quase dez anos, em que êle
não encontrou guarida na Constituição, a le
gislação ordinária o manteve, no entendi
mento comum do fôro.

O Sr. Ministro LIDE Gallotti - Aí, o Tri
bunal de Justiça modificava a sentença.

O Sr. Ministro Gonçalves de Olíveira - E
o 1egisJ.ador constituinte, em 1946, procurou
restabelecer a soberania antiga, em que as
decisões dos jurados eram, pode-se dizer imo-

dificáveis por tribunais de justiça, salvo por
nulidades processuais ou para aplicação exa
ta da decisão, do que ficou decidido pelos
jurados.

o Sr. Ministro Luiz GaUotti - Não mais
poderiam modificar a sentença, como faziam
na vigência da Carta de 1937.

O Sr. Ministro Gonçalves de Oliveira 
Verifiquem bem, V. Ex.", Sr. Presidente, e os
nobre colegas. que o art. 593, inc. lU, le
tra d, do C. Pr. Penal diz que caberá ape
lação, no prazo de cinco dias, das decisões
do Tribunal do Júri, quando "fór a decisão
dos jurados manifestamente contrária à pro
va dos autos", enquanto que o § 3.° dêsse
mesmo artigo dispõe; sàmente uma vez pode
rá o Tribunal anular o julgamento do Júri.

No caso concreto, a apelação do Promotor
para o Tribunal de Justiça se fundou em quê?
Por que motivo poderá o Tribunal de Justiça
refonnar decisão do Júri? No fundamento
do art. 593, inc. lII, letra d, por ser a decisão
contra a prova dos autos. De modo que quan
do o § 3." diz que "não se admite, porém,
pelo mesmo motivo. segunda apelação", o
motivo é o fundamento do julgamento do
Júri. Veja bem o Tribunal: sômente se fôsse
a decisão manifestamente contrária à prova
dos autos é que poderia ser anulada a deci
sWJ do Júri- Quer isto dizer o seguinte; a
apelação do promotor para o Tribunal de Jus
tiça só pode ser apreciada, não como motivo,
mas por fundamento, no inciso n.o In, letra
d, do art. 593.

O Sr. Ministro Ribeiro da Costa - Permi
te o eminente colega uma ligeira. ponderação:
se fôsse como V. Ex." está entendendo, a lei
não precisava ter êsse adendo ou essa coisa
tão estranha - "não se admite, porém, pelo
mesmo motivo, segunda apelação" - o legis
lador não escreveria assim.

O Sr. Ministro Gon~a.lve$ de Oliveira 
Não há () poder de () Tribunal de Justiça,
eminente MiniStro, reformar motivo, mas por
fundamento que seja contrário à prova dos
autos, isto é, o Tribunal de Justiça. não mo
düíca as decisões do Júri por motivo. No caso
concreto, só poderia prover a apelação do
MinIstério Público pelo fundamento expresso
no Inc. lII, letra d, do art. 593 do C. Pr. Pe
nal. Parece meridianarnente claro.

O s.r. MiJUstro Câ.ndido Motta - O Júri
é soberano em tôda a matéria. de fato; quan
do chega a fundamento juridico é que cabe
recurso.

O Sr. Ministro Go~a.lves de Oliveira - O
Júri queria absolver o réu. O advogado só f01'-
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mulou os quesitos propostos. Como poderia
o Júri responder de modo diferente? O Júri
julga de consciência. A Intenção do Júri era
absolver o réu. Se foram formulados aquêles
quesitos, o Júri os respondeu para chegar à
conclusão que quis, para absolver o réu.

Os eminen~ Ministros Victor Nunes Leal
e Pedro Chaves mostraram, a meu ver cabal
mente, que a expreS8ão "motivo", empregada
no § 3.° do art. 593, quer dizer fundamento;
foi empregada para nâo se usar a mesma
palavra - fundamento - duas véus, o que
é muito do gõsto dos literatos e dos legis
ladores patrícios.

Na verdade, o que não podem os Tribuna.is
de Justiça é anular as decisões do Júri mais
de uma vez pelo exame do mérito.

Com estas considerações, peço vênia para
acompanhar o douto e substancioso voto do
eminente Ministro Victor Nunes Leal. Tam
bém concedo a ordem.

O Tribunal concedeu a ordem, contra. 06
votos dos M1n.lstros Rlbe!ro da costa e Luiz
Gallotti.

:l!:sse Habeas COrpUll tem o n.o 39.128 e a
sessão d~ seu julgamento foi em 27-6-62.

Ainda estou na mesma. convleçáo do voto
oral que então proferi e que acabo de ler ao
Tribunal.

Por tB.is fundamentos, concedo a ordem.

Passemos ao Habeas Corpus n.O ~.085-GB.

Com a palavra, o senhor Ministro ADAUCTO
CAIUlOSO, na qualidade de Relator (jUlga
mento em 29-10-68): (114)

- "O paciente prático de farmácia, por
questões de familia., atirou contra um tio.
Foi prêso e processado por tentativa. de ho
micldio. Antes da pronúncia, recusou o Juiz
a decretar-lhe prisão preventiva. Do despa
cho houve recurso do M.P. que não foi pro
vido. Após a pronúncia, foi prêso e posto em
prisW domicUIar, por decisão do ~utz a que
não faltou a concorrência do promotor. Sub
metido a. Júri, foi absolvido pela. Just1fica.tiva
da legítima defesa. Conhecendo do recurso do
M.P., o Tribunal de Justiça, não Só o man
dou a nOvo Júri, por entender violada a pro
va dos autos, como lhe cassou a. prúlAo dom!
c1l1ar, pondo-o no presldio comwn. Impetrou
ha.beas eorpus contra essa. declsã.o pleiteando
tão-sómente se lhe restaurasse o direito à.
prisão domiciliar. Após prestadas B.S infor
mações de f., veio o digno advogado Doutor
Sepúlveda Pertence e dilatou o objetivo da
impetração. pedindo se l"eConhecesse a falta
de justa causa para o nÔvo juIga.mento.
~ o relatório.

VOTO

A prisão dom1cillar foi concedida pelo juiz,
em despacho de que o promotor nio recorreu,
pois antes a apoiara. Nio podia., ass:lm, o
Tribunal cassá-la, em proVidência correcio·
nal, por entender que um prático, com o aim
ples diploma de Oficial de Farmácia que se
vê à f. 19, estaria excluído do privilégio do
artigo 295 do C. Pr. Penal. Nio há na loca,..
lidade estabelecimento adequado ao recolhi
mento dos que tenham direito à prisão espe
cial. E o juiz, com a expre688. concordAnda
do Ministério Público, cons1derando as cir
cunstâncias do crime e os resguardos q,ue lhe
pareceu merecer a pessoa do munfcipe suJei
to à prisão, teve como justo estender-lhe o
privilégio. A inexistência. de oposl.çlW por
parte do M.P., em forma de recurso regular,
fêz com que ocorresse a preclusAo sôbre o ato
do juiz, pondo-o fora do alcance da revoga..
çâo dêle que a instância superior chamou de
co=cione.1.

Concedo, pois, a ordem para restabelecer a
prtsAo domiciliar. Nego-a porém, quanto à
pretendida cassaçio do acórdão que manda
submeter o paciente a nOvo J1ir1, As referên
cias feitas pelo Tribunal, na apreciação do
decl'leto de prisão preventiva, ao fato de "nAo
ser inteiramente destituú19. de fundllmento \\,
alegada Situação de legitima defesa, segun
do peças do inquérito que constavam dos au
tos do recurso", não deixou a. instAnc1a su
perior det.esa. Uma coisa é o conhecimento
dos fatos, através do instrumento de um re
curso em sentido escrito (C. Pr. Pen., arta.
581, V, e 582, lI) nas peças pertinentes ILO
cabimento de. prisãO pre"ent\"l'a., Q.ue do u
do Inquérito policial, e outra bem diversa é a
apreciação ampla dêles, nos autos originaLs,
após a formação da culpa e o julgamento
pelo Júri."

O voto do Senhor Minlstro Evandro Lins
incide direta e especificamente sôbre o pon
to nevrálgico do tema "júri" - a soberania
dos veredictos:

- "Em relação ao prlmeiro aspecto, estou
de acôrdo com o eminente Relator.

Quanto ao segundo fundamento do pedi
do, que visa a. sustentar, substancialmente,
a soberania das decisões do Tribunal do Jll
ri, e. 1urisprudência do SllPtiem.O Tribunal
Federal tem realmente oscilado, como acen
tuou o ilustre advogado, da tribuna.

Há wn caso rumoroso julgado pelo Supre
mo Tribunal, de que foi Relator o eminente
Ministro LUiz Gallottl, RE 37.300, da Bahia,
em que se admitiu que as a~la.ções das de
cisões dos jurados são diferentes das ape-
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laçóes das sentenças dos Juízes singulares,
porque a lei SÓ permite ao Tribunal de 2.a

Instância enviar o réu a ~gundo Júri qUan~
do a decisão fór roa.nifestamente contrária à
prova dos autos. O advérbio restringe o re
curso.

Os doutrinadores estão de acôrdo em que
só as decisões que não têm apoio algum na
prova dos autos é que estão sujeitas a refor~

ma p~lo Tribunal de 2.& Instância. Istó, evi
dentemente, em respeito à própria institui~

ção do Júri e à soberania dos seUS veredictos.

:É: muito delicado o tema. Parece-me difí
cil que o Supremo Tribunal reexamine todos
os elementos de prova, para verificar se a
decisão do Tribunal de Justiça atendeu, ou
não, a êsse pressuposto legal.

Continuo a entender qu<! essa matéria deve
ficar, em princípio, ao exame do Tribunal de
Justiça. Se há duas versões, em processo da
competên~ia do JÚri, e os jurados se incli
nam por uma delas, essa decisão não é ma
nifestamente contrária à prova dos autos.
tem algum apoio na prova.

Magarinos Tôrres, no seu livro, hoje clás
sico, Processo Penal no Júri, chega a sus
tentar que, em relID;áo às circilllstâncias ate
nuantes e agravantes a soberania é absoluta.
Só cabe ao Tribunal superior examinar o
fat<> principal. Aí, então, poderia haver a re
messa do acusado a nóvo JÚli.

A meu ver, deve ser excepCional o provi
mento da apelação das decisões do Júri, obe
dec<!ndo ao critério da própria ConstitUição,
que confere soberania a essas decisões.

No caso dos autos, como demonstrou o
eminente Relator, o Tribunal, quando confir
mou o despacho quz revogou a prisão pre
ventiva, reconhecendo que no caso era de se
aplicar o art. 314 do C. Pr. pen., as peças
até então existentes eram apenas as do in
quérito policial. Houve produção de prOva
nova. Acredito que, em uma. revisão do as
sunto, posterionnente, havendo, por exem
plo, o reconhecimento, digamos, através de
decisão do juiz, de que o fato foi cometido
em legítima defesa, para o efeito de não de
cretar a prisão preventiva, não pode o Tri~

bunal, em decisão posterior, diZer que o ve-

redicto dos jurados é manífestamente r-ontra
a prova dos autos, que não tem apoio algum
nessa prova.

Se o caso fôsse como o colocou o ilustre
advogado, com muita habilidade, eu me in
clinaria a sustentar que o principio da .sobe
rania do Jú'rí deveria prevalecer.

Com estas considerações concluo com o
eminente Relator, concedendo a. ordem em
parte, para restaurar a prisão domiciliar.

Por unanimidade foi concedida a ordem
para restaurar a prisão domiciliar do paci
ente.

• • •
Esta, através de ligeiro exame, a posição

do Júri em nosso direito, até a Emenda
Constitucional n Q 1, de 1969.

5 - O Projeto n.o 2.078/69 e o debate
sôbre a matéria

Retroagindo, observamos que: omissa a
Carta de 1937 quanta ao Júri, a. Lei n Q 167,
de 1938, sana-lhe a lacuna; pródiga a Carta
de 1946, que opera reforma nas elementos
estruturais da InstitUiçáo, a Lei n. 263, de
1948, regulamenta a matéria; parcimoniosa
a Carta de 1967 emendada nas têrmos da
Emenda n Q 1, de 1969, cogita-se de diploma
legal que venha estabelecer consonância en
tre o Mandamento Básico e as leis penais.

Eis o fito do Projeto a que jã nos referi
mos, sob n.o 2.078/69, procedente do Poder
Executivo e já apresentado ao Congresso Na
cional, com a Mensagem n.O 27/69, do SenhOr
Presidente da República. A proposição tem
por finalidade a ageração do art. 593 do D€

ereta-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941.
lCõdigo de Processo Penal), emprestando
competência ao juiz togada para modificar
a decisão do corpo de jurados. Visa, portan
to, diretamente, à soberania do julgamento
do Tribunal Popular e, por isso mesmo, abre
nova frente de debates com relação ao pro
blema.

Antes de alguns aspectos da nova polêmica,
vejamos a matéria que lhe deu maior inten
sidade, ou seja, a exposição de motivos do
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Benhor Ministro da. Justiça. ao Senhor Presi~

dente da Repúbl1ca e os têrmos do Projeto
nl' 2.078/69 encaminhado pelo Poder Exe
cutl.vo ao Congresso Nacional:

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.·
GMlOO9lI8-B, DE 1969, DO MINISTRO DA
JUSTIÇA

Em 19 de novembro de 1969.

ExcelentLsslmo Senhor Presidente da Re-
pública:

Tenho a honra. de submeter à. alta. eoIUd
deração de Vossa. Excelência o projeto de lei
que visa a regular a impugnaÇio das deci
sões do TrIbunal do Júri, tendo em Vista a
Emenda n.o 1 à Constltulçlio da República,
que extingiu a 80beranIa dos seus vereditos.

O Código de Processo Penal (Decreto-Lei
n.o 3.689, de 3 de outubro de 1941) e a Lei
n.o 263, de 23 de fevereiro de 1948, estruturam
a instituição do Júri em complementação a
preceito da Constituição.

I:ste projeto tem por objeto modificar o
artigo 593 do C6d1g0 de Processo Penal, de
modo a autorizar a revisãO das decfSões dos
jurados pelos tribunais superiores, consoante
o artigo 153, I 18 de. Emenda n.O 1. sem a
descaracterização da tradicional instituição.

TOda a restante regu]amentaçlo do Júri
pennanecerá inalterada., a.té Q.ue se complete
a programada reforma do C6d1Il'O de Prooes-
80 Penal.

O Julgamento da apeIaçAo pelo Tribunal
ad Quem, nos crimes da competência do tri
bunal popUlar, reduz~se atualmente à veri
ficação da regularidade do seu pronuncia
mento.

Nulo o processo ou nulo o veredito, o tri
bunal ad Quem llmita-se à declaração da
nulidade, determinando nOvo julga.mento
pelo Júri.

Pelo projeto, a apelação das sentenças do
Júri continuará submetida a pressupostos es
pecificas, que lhe d10 caráter excepcional e
1\ d1&Unguem 8ublltancia.lmente do recurso
ord1nár1o previsto nos incisos I e II do ar
tigo 593 do Código de Processo Penal.

No entanto, o JUIZo de 2.° grau nIo estará
limitado ao ezercício de jwi&d1ção recuIaclO-

ra sObre os pronunciamentos do Júri. Apli
cará a lei, se violada; retlliearâ B sentença,
quando não se ajustar às respostas doa J\Zl'&A
dos; solverá. as contradições entre aa af1rmt,.

ç6es dos jurados. de acôrdo com a prova
dos autos, quando passivel; COI'l'1g1ri. a er
rOnea ou 1njusta com1naçlo das sanç6es pe
nais; e retonnaré. 1\ sentença., q\1&ndo ma.
nifestamente contrária à prova prodUJfda.

Em relaçlio ao concurso da competência do
Júri e a da Justiça Federal, nIo houve ne
cessidade de modificar a 1eglsIaçIo v1gente.
em especial o artigo 4.° do Decreto n.O 253,
de 28 de fevereiro de 1967.

O confronto, entre 06 texWs conatituclonaD
que definem a competência da Justiça :Pe
deral e a do Tribunal do JúJ1 (artigos 125 e
153, § 18), impõe interpretação sistemática.

NR competência da Justiça Federal estio
incluídos crimes dolOB08 cOntra a vida.

AtribuHos ao Juiz Federal Illngular. aeri&
ofens1vo ao art. 153, § 18.. Wl. C01l3tituiçl.o.
Por outro lado, atribui-los ao Tribunal do
Júri organizado perante a Justiça locaI. VUl
neraria o artigo 125 da. Lei Ma1or.

Os dois textos constituc1ona1a nAo se ex
cluem, cumprindo interpretá-los harmônica
mente. ~ o JúJ1 órgão especial da Justiça
comum. Esta pode ser federal ou eata4ua1.
Se o crime dolo.so contra a vida fOr da com
petência da Justiça Federal. caberá ao J11ri
por esta estruturado o seu JUlgamento. se o
crime fÔr da competência da.. .Justiça lOeal,
ao seu Júri caberá jUlgá-lo.

:a:ste entendimento encontra-se con.sqra..
do nEL atual legislaçio <Decreto-Lei n.o 253,
de 28 de fevereiro de 1967, artigo 4.°) e nIo
merece qualquer retificação, que estaria ar
riscada 1\ sucumbir ao crivo da constitucio
nalidade.

Estas são as cons1deraç6es que desejava ali
nhar, na oportunidade do encaminhamento
do projeto aneXo.

Aproveito a oportunidade pa.ra. renovar a
Vossa Excelência protestos do meu mais pro
fundo respeito. - Alfredo Bu.eakt, Min1lItro
da Justiça. (DCN (8eçAo I), de 26-11-69,
pá.gf>. 62()/1.}
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Com a finalidade de pôr em relêvo as ino
vações contidas no Projeto citado, apresen-

PROJETO
N." 2.078, DE 1969

MENSAGEM N." '72. DE 1969
PODER EXECUTIVO

Altera. o a.rt. 593 do Decreto-Lei núme
ro 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Có
digo de Prll(lesso Penal).

(A Comissão de ConstitlÚÇão e Justiça.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1." - O artigo 593 do Código de Pro·

~eBSO Penal passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 593 - Caberá. apelação, no prazo
de cinco dias:

I - das sentenças definitivas de con
denação ou absolvição, proferidas por
juiz singular:

11 - das decisões definitivas, ou com
fôrça. de definitivas, proferidas por juiz
singular, nos casos não previstos no Ca
pitulo anterior;

111 - das decisões do Tribunal do Júri,
quando:

a) ocorrer nulidade posterior à pronún
cia;

b} fôr a sentença. do juiz-presidente con
trária a lei expressa ou à decisão dos
jurados;

c) houver êrro ou injustiça, no tocante
à. aplicação da pena. principal ou aces
sória, ou da medida de segurança;

d) fôr a decisão dos jurados manifesta
mente contrária. à. prova dos autos.

§ 1.0
- Se a sentença do juiz-presidente

fór contrária à lei expressa ou divergir
das respostas dos jurados aos quesitos, o
tribunal ad quem a reformará. ou a re
tificará conforme o caso.

11 2.0 - Se ocorrer contradição entre as
respostas aos quesitos. o tribunal ad quem
fará prevalecer a que se ajustar à prova.

tamo-Io em têrmo de comparação com o
art. 593 do Código de Processo vigente;

CóDIGO DE PROCESSO PENAL

CAPíTULO lI!

Da. Apela.çio

Art. 593 - Caberá apelação no prazo dê
cinco dias:

I - das sentenças definitivas de
condenação ou de absolvição,
por juiz singular;

11 - das decisões definitivas, ou
com fôrça de definitivas, pro
feridas por juiz singular, nos
casos não previstos no capitulo
anterior;

----------~-------

III - das decisões do Tribunal do
Júri, quando:

-------------------
a) ocorrer nulidade posterior à

pronúncia;
--~--._-------------

b) fór a sentença do juiz-pre
sidente contrária à lei ex
pressa ou à decisão dos ju
rados;

c) houver êrro ou injustiça no
tocante à. aplicação da pena
ou da medida de segurança;

d) fór a decisão dos jurados
manifestamente contrária à
prova dos autos.

§ 11° - Se a. sentença do jUiz-presi
dente fôr contrária à lei expressa. ou d1ver~

gir das respostas dos jurados aos quesitos, o
Tribunal ali quem tará a devida retificação.
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dos autos, salvo quando uma Importar a
absolvição e outra a condenaçiío do réu,
caso em que se declarará a nulidade do
julgamento.

§ 3.° - Interposta a apelação com fun
damento no n.o m, .letra c, dêste artigo,
o tribunal ad Quem, se lhe der provi·
mento, retificará. a apUcação da pena
principal oU acessória, ou da medida de
segurança.

§ •.0 _ Se a apelação se fundar no n."
ru, letra d, dêste artigo, e o tribunal ad
quem se convencer de que a decisão dos
jurados é manifestamente contriria à
prova dos autos, dar-lhe-á proVImento
para, ccnlotme o caso, aplicar a pena. ou
a medida de segurança, que entender
justa, ou absolver o réu,"

Art. 2.. - Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Brasilla, em de de 1969

Lido e mandado 1mplimir, o projeto passa
à Comissão de Constituição e Justiça, onde,
distrlbuido ao Deputado Aurino Valois o é
posteriormente ao Deputado José Lindoso.
t:ste oferece &ôbre a matéria o seguinte: (111\)

RELATÓRIO

Em 21 de novembro de 1969, o senhor Pre·
sidente da República, na forma do art. 51,
caput, da Constituição enviou Mensagem ao
Congresso Nacional, acompanhada. de Exp0
sição de Motivos do senhor MinIstro da Jus
tiça, propondo alteração do art. 593 do Có
digo de Processo Penal.

O art. 51 da Lei Maior, invocado pela men
SI\geJll, prevê a apreciação do projeto "den
tro de quarenta e ctnco dias".

A nova redação proPOSta para o art. 593
visa adaptar !lo lei adjetiva penal ao nOvo
dil!.poo1tivo constitucional (o.1't. 153, I 18), que

It z.. - Interposta a apeIaçAo com. fUn
damento no n.o UI, letra Il, dêste artigo, o
Tribunal ad quem, se lhe der provimento, te·
tlflcará Q, tLpl1ce.ç§.o da. pene. ou dio me&d'a.
de segurança.

It 3." - se a. apelação se fundar no
n." nI, letra d, dêste artigo, e o Tribunal ad
quem se convencer de que a decisAo dos Ju
rados é mll!Üfestamente contrfu1a 11. prova
d08 autos, dar-lhe-á provimento para suJei
tar o réu a nOvo Julgamento; não se admite,
porém, pelo mesmo motivo, segunda apela
ção.

§ 4.. - Quando cabível a apeIaçAo,
não poderá ser usado o recurso em sentido
estrito, ainda que sômente de pa.rt.e dio dec\
si.<> se ncorn..

suprimiu a soberania dos veredictos do Júri
do texto constitucional.

O nOvo clnon constitucJonal pos.sibll1ta 80
tribunal ad quem a. retutcação do julgamen
to proferido pelo Júri e a aplicaçlo da "pena
ou da medida de segurança, que entender
Justa, ou absolver o réu" (§ § 3.<;> e 4.0).

A exposição de motivos do senhor MinJa-
tro da. Justiça dá ênfase ao fato:

"No entanto, o juizo de 2.° grau nAo es
tará l1uútado ao exercfcio de JuriscJ19I.o
,-eruJadora lIÔbre os pronunc1ament06 do
JÜf1. Aplicará a lei, se Violada; ret1fi.ca.rá
a sen~a, quando nAo se ajustar 6a res
postas dos Jurados; solverá as contradi
ções entre u.~ das j\\nodO&, Gt;
acOrdo com a prova dos autos, quando
possivel; COlT1g1rá. Il errônea ou injusta
cominaçAo das sanções pena.tg; e refor
tnari a sentença, quando manifestamen
te contrirla k prova prodUZIda".
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ESCORÇO HISTÓRICO

A instituição do Júri é muito antiga. Co
mo diz Carlos Maximiliano, suas origens
"perdem-se na noite dos tempos". E acres
centa:

"Parece provir o tribuna] da inquisitio
primitiva, que substituiu os processos
contraproducentes do duelo judiciário,
ordalias (provas da água e do fogo) e
conjuração (juramento prestado em jui
zo pelos litigantes e seus pais, vizinhos e
amigos). Era, pOrtanto, antes meio de
apurar a verdade do que forma de jul
gamento: o magistrado escolhia de dez
a vinte e quatro pessoas para deporem
depOis de deliberar em conjunto. Havia,
desde o principio, o direito de recusa e a
incomilllicabilidade. O juiz podia pronilll
ciar-se de acôrdo com a decisão a êle
transmitida por um jurado eleito pelos
outros para êsse fim, OU afastar-se dela.
Assim se procedia sob o domínio nor
mando, na Inglaterra, substituindo o no
me de inquisitio pelo de recognitio e as
sisa."

E continua o exímio comentador da Cons-
tituição de 1~:

"Seguiu-se a jurata, embrião do Júri mo
derno. Exigia-se, ao menos para a con
denação, a unanimidade dos votos: por
haver o juiz Cadwine impôsto a pena
capital a um réu, baseado em veredicturo
da maioria dos jurados, ao saber da exe
cução, o Rei Alfredo, o Grande, mandou
enforcar o magistrado." ("Coment. à
Constituição", vol. In, art. 141, § 28.)

Veremos, mais tarde, como a jurata se fir
mou no direito anglo-saxão a tal ponto que,
hoje, nos EE. UU. o requisito da illlanímida.
de da decisão dos jurados é condição sine
qua. non à validade do julgamento.

A Magna Cana estabeleceu definitivamen
te, em 1215, o direito do cidadão ser julgado
por seus pares.

1!:sse direito já ha.via antes, sob Henrique
n, sido estabelecido na Inglaterra, quando a
justiça começou a ser administrada "por
meio do sistema de côrtes e juízes" (Sir Do
nald St. Clair Gainer, na Revista Forense,
voI. 103/11).

Como João sem Terra suprimisse tais con
quistas, rebelaram-se os baróes e o Rei se
rendeu às imposições de seus Va.ssalOB na cé
lebre entrevista de Runnymede, quando acei
tou a Magna. Carta..

Como se sabe, a Magna Carta foi denomi
nada de a.côrdo entre o rei e os barões para
concessão das liberdades à. Igreja e aos ci-

dadãos do reino (Concordia. inter Regem
Johannem et Barones pro (loncessione libero
tatum Eclesie et Regni Anglie).

Nesse monumento jurídico de conquista das
liberdades humanas, ficou expressamente es
tabelecido :

"27. Os Condes e os Barões só poderão
ser condenados a penas pecuniárias por
seus pares e segundo a qualidade da
ofensa".

"48. Ninguém poderá ser detido. prêso ou
despojado de seus bens, costumes e li
berdades, senão em virtude de jUlgamen
to de seus pares, segillldo as leis do
País."

Assim, a Magna Carta representava de fa
to uma conquista democrática. Firmava-se o
direito a um julgamento pelos pares, de
acôrdo com as leis do país. E se restringia. o
desPótico poder real, asfixiador de rodas as
liberdades (José Pereira Lira, "A Magna
Carta e a técnica constitucional inglêsa", na
Rev. Forense, 83/43).

Por isso é que a instituição do Júri conser
vou o seu marcante caráter democrático de
conquista de direitos e liberdades contra a
tirania. Essa facêta específica acompanhou a
instituição através dos sécUlos. Assim é que
as Constituições brasileiras a inscrevem sem
pre no capítulo que define os direitos e ga
rantias individuais.

Da.i, a sua fôrça e o seu prestigio.

Antes mesmo de se tornar nação indepen
dente, já o nosso País institucionalizava o
Júri, através da ui de 18 de junho de 1822.
A sua competência, porém, se limitava aos
delitos de imprensa, restrição que foi man
tida pelo Decreto de 22 de novembro de
1823.

Sobreveio, então, a Constituição do Impé
rio, de 25 de março de 1824. que o enquadrou
no "Poder Judicial", constante do Título 6.°
Doís artigos dispunham sôbre o a58illltO:

"Art. 151 - O Poder Judicial é indepen
dente e será composto de juízes e jura.
dos, os quais terão lugar assim no civel
como no crime, nos casos e pelo modo
que os Códigos determinarem.

Art. 152 - Os jurados pronunciam 00
bre o fato e os jUíZes aplicam a Lei."

Não foi, porém, sem dificuldades que o
Júri começou a funcionar no Estado nas
cente. A observação é de Finnino Whitaker:

"O Código de Processo (Lei de 29 de
novembro de 1832) deu ao Júri atribui-
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ções ampUssl.mas, superiores ao grau de
desenvolvimento da nB.Çáo que se eoD8
tltuia. Não se fêz esperar 11. reação con
tra o llberaJ1smo que anarqWza.va & s0
ciedade, em vez de mantê-la em ordem.
A Lei n.o 261, de 3 de dezembro de 1841,
regulamentada pelo Decreto n.o 120, de
31 de ja.ne1ro de 1842, apesar da oposi
ção que, saindo do recinto originou a re
vol\1.~ão aangrenta em duas provinci&S,
foi & s&lvadora das instituições criadas,
norm&11zando & situação da sociedade.
Trinta anos depois, a Lei n.a 2.033, de 20
de setembro de 1871, regulamentada pelo
Decreto n.a 4.824, de 22 de novembro do
mesmo ano, veio dar 11.0 JúrI. & organ1
zaçâo definitiva que 11. República encon
trou." (Firmino Wh1taker, .Tury, 6." edi
ção, 1930, p. 9>-

Por isBo mesmo, a primeira Constituição
Republicana d1spOs simplesmente, no seu art.
72:

"§ 31 - li: mantida a institulçáo do .TW1."

Carlos Max1m1lJ.ano critica a redação do §
31 porque, diz éIe, a mterpretação dada 11.0
verbo manter "daria o resultado absurdo de
se conservar esta.cI.onário, irre!ormá.veI, 1mu
té.vel, incapaz de quaJ.quer melhoramento,
uma tnstituiçlo cujos gravisslmos defeitos
preocuparam sempre & atenção dos estadis
tas, dos jufzel!, dos legisladores do Império
(op. loco citados).

Naturalmente sensibU1z&dos com as criti
cas que se faziam 11.0 texto de 1891, 08 consti
tuintes de 1934 lhe acrescentaram a expres
são "com a organIzação e as atribuições que
lhe der a lei" (art. 72). A constltulçáo de
1937 foi omissa.

.Tá. a Constituiçáo de 1946 entendeu que
deveria deflnir melhor a instituiçáo e suas
atribuições :

"Ari. lU - § 28 - li: mantida a insti
tuição do JW1, com a organ1Zaçáo que
lhe der a lei, contanto que seja. sempre
impar o número de seus membros e ga
rantido o Mgno das votações, a p1en1tu
de da defesa. do réu e a soberan1& dos
vereditos. será obriga.tõriamente da. sua
competência o julgamento dos crimes do
losos conk& a vida."

o constituinte de 1967 entendeu que deve
ria manter como normas da Lei Maior a so
berania do JW1 e a sua competência para
julgar os crimes dolooos contra a vida. Dei
xou para a lei ordinária as questões do
número dos jurados, do slgilo das votações e
da plenitude da defesa. (art, 150, f 18).

Finalmente, a Emenda D.o I, de 1969, eli
minou a sobera.ni& do Júri, como principio
constitucional, 11.0 estatuir:

"Art. 153, § 18 - li: mantida a institui
çáo do Júri, que terá. competência no jul
gamento dos crimes dolosos contra a vi
da."

o DEBATE ENTRE OS PARTIDARI08 E
06 ADVERSARIOS DA SOBERANIA DO

JORI

Como se vê, o Júri tem sido uma institui
çáo polêmIca no Brasll, o que é demonstrado
pelo grande número de reformas e transfor
mações que a instituiçáo tem sofrido, no cor
rer dos últimos cento e clnql.lenta &nos.

Ora. tinha podêres exagerados, como nos
primeiros tempos do Império. ora perdia. a
soberanJa dos veredictos, como durante o Es
tado NOvo.

Entretanto, fôrça. é conVir que os partidá.
rios da soberania dos veredictos fora.m per
dendo terreno, principalmente após a sua
vitória na ConstituInte de 1946. li: que a res
tauração dessa soberania resultou no aumen
to e na impunidade dos crimes dolosos con
tra a vida, em todo o pais.

Por isso, recrudesceram 08 ataques ê. 1natl
tuição.

Queremos apenas mencIonar dois dos mala
extremados adversários da sobera.nia do Jtlr1:
AFRANIO PEIXOTO, grande professor de
Medicina Legal e festejado membro da Aca
demia Brasileira de Letras; e o grande jurfa
ta., Ministro NELSON HUNGRIA.

AFRANIO PEIXOTO, convocadp certa
vez para integrar O CQrpo de jurados do trl
buns.l presidido pelo grande MAGARINOS
TORRES, endereçou 11.0 presidente uma car
ta., excusando-se de comparecer, alegando
"convicção doutrinárIa contra a instituição
do Júri". A veemência de suas man1!estaç6es
contra o colégio de jurados era virulenta:

"A experiência mostra. que lULS reun16ea
ma.ls sel.etaa, em &ete m.d!.v{dUotl, hi.,~
menos, quatro Jmbecis" (Carlos de Ara6
JO Lima, em "O Júri", publicado na Be
Yista. de Informação Lelidaüva do Se
nado Federal, 1966, n.o 10 pá.gs. 17-28).

NELSON HUNGRIA nia foi menos mor
daz. Em entrevista pubUcada. na revista O
Cruzeiro, de 26 de fevereiro de 1955, decl&
ravap~mp~riMnente:

"A certeza. da impunidade a.nna o bra.
ço assass1no de milhares de brasUeir08
todos os anos, neste parafso do crime.
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Penas curtas, absolvições, cartaz jorna
lístico, a estranha complacência pública,
a indiferença dos que assistem (enquan
to náo sentem na própria carne êsse cla
moroso êrro social) transformam Rio,
São Paulo e outros grandes centros na
cionais, numa vasta área de delinqüên
cia. Mata-se semanalmente mais nesta
cidade que em um ano em Londres. Ma
ta-se por uma aposta de futebol. Mata
se por um beijo. Por uma caixa de fós
foro. Por uma frase ... "

Para extinguir o mal, NELSON HUNGRIA
prega, então, a "supressão radical do Júri",
que é a "justiça-loteria", "a justiça cabrn
cega", porque o Júri é "um instituto obsoleto,
que está para a justiça penal contemporâ
nea como o carro de boi está para a eficiên·
eia dos transportes modernos".

o JÚRI NOS ESTADOS UNIDOS

A Constituiçáo Americana consagrou a
instituição no seu At1icle lII, section 2, n.o 3,
com as seguintes palavras:

"O julgamento de todos os crimes, exce
çáo dos casos de impeachment, será feito
pelo Júri; e tal jUlgamento se fará no
Estado onde o crime foi cometido; mas
quando não houver sido cometido dentro
de nenhum Estado, o julgamento será
feito no lugar ou lugares que o Congres
so detenninar" (The trial of ali crimes,
except in cases of impeachment, shaU be
by jury; and such trial shall be held in
the State where the said crimes shall
have been committed; but when not
committed within any State, the trial
shali be at such place or places as the
Congress may by law have directed."

Nos anos que se seguiram à promulgação
da Constituição Americana. surgiram mui
tas críticas à redação primitiva do texto, o
que levou o Congresso americano a votar as
emendas 6 e 7, dispondo sôbre o Júri.

De tal sorte evoluiu a ínstituição nos Es
tados Unidos que, no julgamento do caso
Patton V, E. UnidOS, a Suprema Côrte firmoU
jurisprudência. no sentido de exigir três con
dições para reconhecer a. validade de um
julgamento pelo júri: a) doze jurados; b)
supervisão de um juiz; c) unanimidade de
votos no veredicto (C. Herman Pritchett,
professor de Ciência Politica. na Universida
de de Chicago, na obra intitulada "The Ame~

rícan censtitution", 1959, pág. 517),

Tão importante é a coexistência dessas
três condições, que o citado julgamento es
tabeleceu que a eliminação de um só dêsses
três elementos constituirá uma denegação do
direito constitucional de julgamento pelo

Júri (a denial of the eonstitutional right to
jury trial - op. loco cit.).

Aliás, essa exigência da unanimidade na
votação dos jurados remonta aos primórdios
da instituição, no direito anglo-saxão. como
já mostramos, quando lembramos o caso do
juiz Cadwine, da Inglaterra.

o PROJETO

O projeto em debate é conseqüência dos
princípios adotados pelo legislador da Emen
da Constitucional n.~ I, que eliminou a sobe
rania do Júri do texto da Lei Maior.

Como já vimos, limita-se o texto constitu
cional a manter a instituição do Júri e a
conservar na sua. competência o julgamen
to dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, é perfeitamente possivel ao legis
lador ordinário adotar a tese da Sua prefe
rência, limitando ou não a soberania das de
cisões dos jurados.

O projeto em debate preferiu a primeira
hipótese quando, dispôs assim, na nova re
dação proposta para o art. 593 do C6digo de
Processo Penal:

"§ 1.0
- Se a sentença do juiz-presiden

te fôr contrária à lei expressa ou diver
gir das respostas dos jurados aos quesi
tos, o tribunal ad quem A REFORMARA
OU A RETIFICARA, conforme o caso.
§ f.o - Se ocorrer contradiçáo entre as
respostas aos quesitos, o tribunal ad quem
FARA PREVALECER a que se ajustar à
prova dos autos, salvo quando uma im
portar a absolvição e outra a condenação
do réu, caso em que se declarará a nUli
dade do julgamento.

§ 3.0
- Interposta a apelação com fun

damento no n." lU, letra c, dêste artigo,
o tribunal ali quem, se lhe der provi
mento, RETIFICARA A APLICAÇAO DA
PENA PRINCIPAL OU ACESSÓRIA, OU
DA MEDIDA DE SEGURANÇA.

fi 4.0 - Se a apelação se fundar no n.o lII,
letra d, dêste artigo, e o tribunal ad quem.
se convencer de que a decisão dos ju
rados é manifestamente contrária à pro
va dos autos, dar-lhe-á provimento para,
conforme o caso, APLICAR A PENA OU
A MEDIDA DE SEGURANÇA, QUE EN
TENDER JUSTA, OU ABSOLVER O
RJ!:U."

De acôrdo com a lei vigente, o atuaI arti
go 593 do Código de Processo Penal, o Tri
bunal do 2.° grau, quando se convencia de
que a decisão dos jurados era manifesta
mente contrária à prova dos autos, mandava
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o réu a nôvo julgamento. Jamais aplicava
a pena, ou merl1da de segurança, ou absol
via o réu. Porque a decisão do Júri era so~

berana.

Agora não. O projeto, se convertido em lei,
dará ao Tribrnlal ad quem o poder de conde
nar, aplicar a medida de segure.nça ou
absolver.

A grande vantagem da proposiçAo é que
ela visa a decisão definitiva do julgamento
dos crimes dolOSOS contra a vida aos Tri
bunais de 2.0 grau, eliminando a soberania
dos veredictos do Júri.

Jt sabido que os jurados são passiveis de
sofrer in1luências de tôda ordem. Essas in
fiuências são de ordem vé.r1a: pol1tica parti
dé.r1a, sempre muito radical nos municipios;
amizade ou inimizade; o poder econômico
das famillas mais poderosas etc.

Já perante o Tribunal de 2.0 grau, eSBa in~

fiuência será muito problemática, embOra
possivel, mas em escala muito menor.

Assim sendo, é evldente que o projeto, como
decorrência de uma filosofia de poUtica Cri
minal, é de todo conveniente aos interêBBeS
da sociedade. Poderá innwr decIslvamente
na diminuição dos indices de crim1na11dade.
li: que a notória. Impunidade dos cklinqUen
tes que são julgados pelo Júri tem sido o
maior incentivo ao aumento de crim1nali
dade. Se convertido em lei, o projeto el1m1
nará êsse estimulo. Portanto, a pr01Xl6içAo é
de rodo conveniente aos interêsses do Pais.

SOb o ponto de vista cetultitueional, o pro
jeto é inatacável. O cbefe do Poder Executi
vo o encaminbou ao Congresso -ho uso da
atribulçâo que a Lei MB.l.or expressamente
lhe atribui através do art. 51:

"O Presidente da República poderê. en
viar ao Congresso Nacional projetos de
lei sôbre qualquer matéria .....

Assim, nosso parecer é por sua aprovação.

lt o nosso parecer, sub censura.

Sala da ComUõsáo, em 14 de abril de 1970.
- Deputado JOlIé Lindoso, Relator.

Ao relatório supra transcrito, segue~se

parecer aditivo do mesmo Relator, prolatado
pelas rlU6es oferecidas no texto do mesmo
documento, segundo se constata em seguida:
(lIú)

PARECER
Houve, de inido, equivoco a resPeito do

prazo pennissl:vel a.o Congresso Nacional, pe.
ra a.preclar o Projeto n_" 2.078, de 1969, Men-

sagem n." 72/69, do poder Executivo, por
qu&Il.W a informaçfi.o era. de que est&r1& au
jeito ao prazo estabelecido no art. 51 da
Constituição (Emenda Constitucional n.o 1).
Em conseqüência, ao recebennos o Ofido n.O

321~CP, de 12-1~70, do Elano. sr. PresIdente
do ConseJbo Federal da Ordem dos Advo~

gados do Brasil, entamente no di&. de81gna.
do para relatarmos aquêle Projeto na douta
COD11ssAo de Constituição e Justiça, nAo nos
era mais possivel, por falta de tempo ma.
terial, examinar o documento daquele co
lendo 6rgio, a cujo plenário, aliás, flZemOfl
ver tal impossibilidade.

Esclarecida. poster1onnente a questlo do
prazo, e não tendo ocorrido a votaçio do
Parecer, e considerando ainda o s1ngula.r
aprêço que dispensamos à Ordem dos Advo
gados do Brasil, vimos, lltravés de Parecer
Aditivo. ana1lsa.r as razões prolatadas pela
entidade maior dos advogados relativamente
a êsse Projeto do Govêrno, que reestruturs. o
instituto do Júri, modificando o art. 59a do
Código de Processo Pena.!.. de modo a s.uto
rizar a revisâo das decisões dos juradOfl pe
los tribunais superiores.

O con.selbo Federal da Ordem dos Advo
gados do Brasil faz judiciosa d1ssertaç&o sO
bre a natureza. do Júri como instituição pc
Utica lncluida nas garantias ind1viduais in
sertas nas Declarações de Dn-elto, e nl.o como
6rgão integrante do Poder Judic1árto. Susten
ta, por isso mesmo, não ser necessária a de
claração de sua. soberania, porquanto esta lhe
é ·inerente, por se tratar de garantia cons
trutiva de direito inviolável do 1nd1viduo.

E ao final firma, coma conclusAo, o se-
guinte:

"O juJgamento de conscléDcia é da es
sência do Júri; e sendo fIe garantia
constitucional, e não órgAo do Poder Ju
dicié.rl.o, &. ~\ de processo nAt> pode a.tri
buir aos Tribunais pronrnlclar pelo JO
ri, emendando~o, o veredicto lI6bre er1me
doloso contra a vida; entendendo-se por
veredicto a decisão sôbre a existência
material do dellto e a procedência da.
imputação ao BCUllado."

Temos a essência dos argumentos e a. tese
conclusiva do colendo Conselbo Federal da
ordem dos AdvogadOS do Brasil.

O Parecer se refugia no amplo campo da
doutrina para. &UllCitar a. tese da. blconstl.tu
cionalldade do Projeto, mas, desvanecida
mente, é ai que não lbe socorrem os ensina
mentos dos escritores.

O rato de estar o Jl1ri inserido nas Decl&
r~s d.~ Direito como pre.ntia. tn&tltuelona.l,
nAo é de reIevAncla absolUta.. Um principio
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constitucional não se erige à ca.tegoria. jurí
dica de direito fundamental anterior ao Es
tado pela situação, in se, na geografia cons
titucional. Essa importância não é tudo, pois
há direitos fundamentais que nem explícitos
estão, enquanto outros, embora não o sendo,
aparecem em certas Constituições como se o
fôssemo

Impõem-se, portanto. cOIlBiderações preli
minares sôbre a matéria, tendo em vista os
argumentos expendidos pelo douto Conselho
Federal da Ordem dos Advogados.

Apoiando-nos em Pontes de Miranda (Co
mentários à Constituição de 1967, Editôra
Revista dos TribunaiS - Capítulo IV - Dos
Direitos e Garantias Individuais), colocamos
o problema, no plano doutrinário, do seguin
te modo:

Os Direitos e Garantias Individuais estão
compreendidos nos Direitos Fundamentais
supra-estatais, ou Direitos Fundamentais ab
solutos (anteriores ao Estado) e Direitos
Fundamentais relativos (nem sempre ante
:tiores ao Estado). Os primeiros existem a
despeito das leis que os pretendam modificar
ou conceituar.

A essa categoria pertencem os direitos à li
berdade pessoal, à inviolabilidade de domi
cilio, à inviolabilidade da correspondência.

Explica Pontes de Miranda, a quem esta
mos seguindo de perto, que os Direitos Fun
damentais relativos "são os direitos de con
trato, de comércio e indústria e o direito de
propriedade". Existem êsses, mas valem con
forme a lei; à diferença daqueles que se for
mulam de modo absoluto, apenas cabendo a
lei regular as exceções (pág. 623).

:l!:sses direitos, no entanto, têm de ser cons
titucionalizados para que possam ser invoca
dos nas justiças internas e, conseqüentemen
te, figurem como direitoo fundamentais as
segurados e direitos fundamentais garantidos.

Mas, não é sôbre êsse aspecto que devemos
alongar-nos. Importa, sim, a esta altura, co
lhêr a lição do autor ào Sistema de Direiw
Positivo sôbre as garantias institucionais e
que tem aplicação no caso. Diz êle:

"As garantias institucionais são distintas
dos direitos fundamentais, absolutos e re
lativos. Com elas, o que se tem por fito
é a proteção ao detenninadas instituições
estatais, ou até supra-estatais. Nenhu
ma delas pode ser concebida, sem grave
deturpação c.onceptual, como direito de
liberdade. Por isso mesmo, são limita
das: o que se garante não é alguma coisa
que preexiste ao Estado, mas alguma
coisa como o Estado mesmo a concebe. A
propriedade, por exemplo, que o art. 152,

§ 22, da Constituição de 1967, garante, é
o direito de propriedade tal como a lei
brasileira o organiza, e não direito de
propriedade como o direito francês, o
italiano ou o russo o concebeu. O Brasil
mesmo pode mudar de concepção, de mo
do que será isso o que se garante - a
permanência institucional, a despeito da
mudança de regras juridicas" (pág. 634).

O Júri é uma instituição, mas a sua es
trutura, organização e atribuições são fixadas
pela lei de cada país. Quem diz Júri, no en
tendimento da doutrina, diz instituição polí
tica, do quadro das garantias individuais, no
modo que o Estado prescrever, de acôrdo com
a filosofia política que o informa.

Ao que se percebe, é doutrina que trans
cende do art. 151 da Constituição Política do
Império do Brasil:

"O poder judicial é independente, e será
composto de jUízes e jurados, os quais
terão lugar, assim no cível como np cri
me, nos casos e pelo modo que os códi
gos determinarem."

A Constituição de 1934 (art. 72) também
definia que "é mantida a instituição do Júri
com a organização e as atribuições que lhe
der a lei".

A tradição do direito constitucional brasi
leiro reconhece que a organização e as atri
fmíções do Júri são estabelecidas por leis or
dinárias. E quando quis elastecer os limites
do Júri, explicitou, como em 1946, sôbre sua
estruturação e soberania. Em 1967 se fixou
igualmente êsse princípio, mas a Emenda
Constitucional n.o 1, a exemplo da Constitui
ção de 1934, deixou parllo a lei comum a sua
organização e o estabelecimento de suas atri
buições.

Os Estados que adotaram o Júri, inspira
dos na experiêncillo anglo-saxônica, foram
dando a êle estruturas diferentes da primi
tiva, na busca de lhe conferir eficácia.

"No correr dos tempos e transplante pa
ra outros lugares, o Júri foi tomando
feições próprias, apresentando pecUliari
dades características, e, conseqüentemen
te, diferenças marcantes nos diversos
países. Assim, na Itália. foi substituído
pelo escabinado, o mesmo sucedendo na
França (L'Jl::chevinage). ou seja por um
tribunal composto de juízes togados e
jurados" CE. Magalhães Noronha, no
Curso de Direito Processual Penal - Sa
raiva - São Paulo - 1964 - pág. 319).

Não resta dúvida de que a organização do
Júri, com o elenco dos delitos de sua com
petência para. Julgamento, cOIlBtitui matéria
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da lei ordinAr1a e que tem variado através
do tempo e do espaço.

Nos Estados de Direito, onde a liberdade
está garantida em função do império da leI.
e não do arbltrlo de quem quer que seja.. a
existência. do "julgamento de consciência",
alheio, por vêzcs, à prova dos autos e aos
preceitos lega.1s e a eonseqUente irresponsabl
ltda.de do jura.do pelo seu voto, é verdadeira
mente paradoxal e intolerá.vel sob o rigoroso
ângulo da Juridicldade.

Podemos constatar êsse fato, de logo, à luz
do nosso DireIto Constitucional se comparar
mos o principio da soberania. do Júri, encer
rando o "Julgamento de consciêncIa" com
que o estatui o art. 153, H 1.° e 4.°, da Cons
tltU1çáo, onde se expressa que todos são
iguais perante a. lei e que a lei não poderá
uc1ulr da apreciação do Poder Judiciário
qualquer lesão de direito individual. Em face
d~sses mandamentos constitucionais, como
admitir-se que criminosos, por uma fIcção
jurldlca ultrapassada, possam fugir aos pre
ceitos da lei e às provas dos autos pelo ve·
redlcto de um corpo de jurados desprepara
do?

"O alcance polltico e jurldleo (art. 153, §
4.°), da nova regra Jurídica. constitucio
nal é enonne; e traduz-se em tênnos
vUlgares: A última pa.lavra, tem-na a
Justiça" (Pontes de Miranda, obra cita
da).

Onde, pois, a inconsUtuclonalida.de do pro
jeto do Oovêrno ao se compararem os dois
princlplos e considerando o que anterionnen
te já foi exposto?

A tormentosa questão surge, por exemplo.
em dImensões bem maiores na Itália, cuja
ConsUtU1çáo determina que o povo particlpe
na Bdmlnistração da JusUça, porém exigin
do que as decisões judlclé..rlas sejam motiva
das.

Dispõe:
"Art, 101 - La. glustizla e amm1nlstrata
in nome deI popalo.
I giuclici sono sogget1 soltauto alla legge."

A parte nnal do artigo 102 declara:
"La legge regala. 1 casi e le fonne deUa
particlpaz10ne dlretta dei popolo ai l'am
m1n1strazlone della giusUz1a."

A primeira parte do art. 111 exige:
"Tutt1i provved1mentl giurtsdlzionatl de
vono essere motlvatl,"

O enquadramento de tais exIgências CODS
tltuclonais no sistema judJc1áJ1o italiano,
multo bem engendrado. elimina, também, o
julJ:'o.meD\O de conscIência. Daí, a organlza.-

ção Uplca da Corte d'Assise, com a partici
pação simUltânea de juizes togados e Jufus
populAres.

O que se pretende assinalar, porem, é que
o Júri italiano, com a refonna de 1951. é ór
gão do Judiciário, tendo sido corrigido. pelo
sistema de a.ssoclação ou de assessoramento
das duas classes de juizes. o exag~o do Jul
ga.menÚl de conselêncio.. pois há. de se cum
prir o império da lei e o julgamento terá de
ser motlva.do.

Não é outra. a orientação do direito fran
cês.

A parte final do art. 77 da Constituição da
França dl1-:

"Tous lcs clt.oyens son égaux en drole.
quelles que soient leur origine, leur race
et leur rellgion. Ils ont les mêmes de
voirs."

Por Isso também, a Cours d'Asslses, na
França, funciona no sistema. de assessora
mento, em que os juizes populares funcionam
ao lado de juizes togBdos.

Naquele pais, também, o Júri, sob o Impé
rio da igualdade de todos perante a lei ad
Quire estrutura própria..

Do ponto de \1sta de sua. composição, a
Cour d'Assises tem a. particularidade de asso
ciar um Júri de Simples cidadãos a um trl
bW1al de ma.gtstra.dos de carreira (ln "a.
Voain et J. Léa.uté" - Droit Pénal d Proce
dlln! Penal - Presscs Unlversitalres de Pran
ce - Paris, 1960, pàg. 178>' A delegação do
Cours d'Appel é fonnada. do Presidente ou
Conselheiro, Que se toma Presidente da. Cours
d'Assl'ieS, e de dois assessOres assistentes do
Presidente (conselheiros ou juízes>'

Os exemplos confinnam nossa. assertiva. de
que a estruturação e atribuiç6es do Júrt de
vem regUlar-se pela lei interna de cada Es
tado, e de que Jé. estA superada a tese de
que "0 Júri é uma Instituição eminentemente
polltica", no sentido de poder deliberar à. re
velIa. de. lei e das provas dos autos.

Através da participação dos juizes togados,
se dá certo equ11lbrlo no processo de julga
mento, tornando presentes os da.dos de na
tureza técnico-jurldlca. e evitando-se o total
alheamento, por vêzcs, das provas dos autos.

Na moderna legislação da França e da Itá
lia, para exemplil'lcannos, foram estabelecl
d05 sistemas de composlçáo do Júri Que lhes
garantam uma dimensli.o correta: o julga·
mento popular, mas, 60b o império da lei.

O sistema brasHe1ro proposto mantém o
Júri. que funcionaré. com plenas garantias.
Mas, em vez da particlpl\Ção conjunta do
jU1z togBdo e d'o juiz popular, no jUlgamen-
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to, tal participação se diSSOCio. no tempo, pa~
ra ser examinada por via de apelação, pclo~

tribuna.1s superiores. O objetivo é um só; o
de submeter o homicida ao 1mpério da lei e
de se cumprir, IlSSlm, o mandamento constl~

tucionaJ.
Pela. apreciação do processo em duas tns~

tAnclas, talve~ 11. lei brasileira. seja. mais ri.
gorosa. Está conforme, porém, aos ditames
da Constituição e ê. tendência moderna de
se corrigirem as famosas falhas do nOSS()
atual Júri Popular.

será demais querer Que um Estado de DI.
relto onde há o Jus Scrlptum se amarre ao
Júri Popular que nasceu há. olto século.s
numa sociedade r;.acral, sob insplraçAo reU·
~losa, como registra a sua. história. A essa
época., Lonelres teria apenas cérca. de Ml.OOO
habitantes. Hoje, na hodJerna sociedade, plu
ralista, liberta de sacra1Jsmo, onde as clda·
des foram subsUtUle1as por megalópoles (Lon·
dres, com 8 milhões de habitantes: Nova. Ior·
que. com 11 milhões: T6quio, com mais de lQ
milhôes: São Paulo, com 6 mUhóes; Rio de
Janeiro, com 4 milhões e meio), numa era
onde a especialização e a téeniclL se impácm,
e a Ciência é serva. do Direito. não há lugar
para o Júri soberano como quis o constltuin.
te de 1946, porque éle, em fa.ce dessas ra·
?,ócs, se revela sem eficácia e destitu[do de
qualquer sentido.

DIante do exposto, cabe-nos concluir Que a
doutrina e o próprio direito comparado nli.o
abonam li. tese da pretendida Inconstitucio
nalidade do Projeto sob exame. Ao contrá·
rio, sáo-lhe Inteiramente favoráveis, e está
êle agasalhado, cOmodamente, dentro dos
prlnclpios da nossa. ConstituiÇão. E o exem
plo de dois pl\1s~ altamente cultos e onde
Impera o Jus Scriptum - Itê.lIa e França -
robustece as razôcs que levam o Govêrno
BrasUelro a promover a reestruturação do
Júr:I e vem comprovar a desrazão da teSl::
apresentada pelo colendo Conselho Fetleral.

O projeto é, pois, constitucional e opor-
tuno.
~ o noSlio parecer.
Em 15-6-70.
(a) Deputado José L1ndOSO
~ o Que se tem do projeto no Congresso

Nacional. ~ poSli!\'cl que, face a elabora
ção do anteprojeto do nOvo Cóeligo de Pro.
cesso Penal, e tendo em vista a absorção da
matéria do projeto em tela pela futura co
dificação das leis penais, a proposição SI::

esgote nessa. fase de sua tram1~.

••
A omLo;são, Quanto Q. soberania do Tribu

nal Popular, no texto da Emenda Constltu-

donal n Q 1169 já. provocara pronunciamentos
sôbre o assunto. :t, entretanto, a contar da
tomada de conhecimento do Projeto número
2.078/69 que o problema da soberania dos
veredictos tem flgurado constantemente na
pauta das discussões de juristas e parla
mentares, constltulndo, com freqUêncla, ob
jeto do noUcié.rlo da imprensa.

Como sempre, há adeptos e oposltores.
Para uns. a manutenção do Júri soberano
significa retrocesso que não se coaduna com
o progresso no campO do direito; para ou
tros, o admitir-se a eliminação da sobera
nia dos veredictos é que constitui retrocesso
incompativel com a e\'oluçÍ\O da hora atual.

Daremos, para melhor situar o Q\ladro ela
presente polêmica, as diferentes opiniões ex
pendidas, começando pela oposição, seja ao
JúrI. seja ê. sua soberania.

Vejamos o que publica o O Estado de São
Paulo. em 2-11-69 (antes ainda da remessa
do Projeto nQ 2.018/69, ao Congresso Nado
na]) sóbre a "Instituição superada e arcaica"
com o título "O Júri na Emenda Constitucio
nal nQ 1";

"1 - O artigo 153, § 18, da Emenda
Constitucional nQ 1, assim dispõe;

"~ mantida a Instltu.lçáo de Júri, que terá.
competência no Julgamento dos crimes
dolosos contra a vida...

Por sua vez, a ConslltulçAo de 1967, no
arUgo 150, § 18, declarava o seguinte:

"São mantidas a Instituição e a sobe
ranIa do Júri, que terá. competêncla
no julgamento dos crimes dolOSOS con
tra a vida."

Do confronto dos dois trechos transcri
tos, verifica-se QUe na. Emenda nO 1. fi
cou mantida apenas a insUtulçiio do Jú.
ri, desaparecendo, conseqüentemente, n
sua soberania.

Por outra parte, tanto na Constituição
de 1967, como ne. Emenda nQ 1. houve
alteração fundamental relativamente A
competência do Júri.

Enquanto a Constltuiçúo de 1946, que
restaurou a soberania do Júri, dizia, no
artigo 141. § 28, que a instituição do Júri
([cava mantida, com a orgnnl..zação que
lhe desse a LeI, e com competêncIa obrl
ga.tórla para o Julgamento dos crimes do
losos contra a vida - o artigo 150. § 18,
da Constituição de 1967, não tornou obri
gatória a competência para os crimes do
losos contra a vIda, como também não
abriu possibilidade A legislação ordinária,
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de ampliar a competência constitucional
mente preViSta, do tribunal popular.

Na ConstitUIção de 1946, o Júri tinha
competência indeclinável e obrigatória
para o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida; mas a Lei lhe podia con
ferir atribUições para o julgamento de
qualquer outra categoria de infrações pe
nais.

Na Constituição de 1967, o JúrI ficou
competente para julgar os crimes dolosos
contra a vida; mas, essa competência
não era privativa, nem. poderia ser acres
cida com novas atribuições jurisdicionaIs,
para outras classes de delitos, conferidas
por Lei ordinária.

Desde a Constituição de 1967, o Júri fi
cou com competência exclusivamente pa
ra crimes dolosos contra a vida, sem que
tal competência, no entanto, lhe seja.
privativa. E a partir da Emenda Cons
titucional n9 I, o Júri continuou com es
sa mesma competência, mas despido de
sua soberania.

Do exposto se conclui que a Lei ordínârla
deve de conferir ao Júri competência pa
ra alguns ou todos os crimes dolosos
contra a vida, e, também pode transfe
rir para a Justiça togada, o julgamento
de alguns dêsscs crimes; c, por outro la
do, OS veredictos do Júri ficaram priva~

dos da característica de decisão sobe
rana.

2 - Tanto em face da Constituição de
1967, como da Emenda Constitucional
nQ I, seria absurdo falar-se de Júri Fe
deral.

1!: certo que pode ocorrer crime doloso
contra a vida, em relação a crime da
competência dos JU~ Federais: é o que
aconteceria, por exemplo, na hipótese de
homicfdio cometido a bordo de navio ou
de aeronave. Mas, é evidente que a
Constituição não iria subtrair dll Justiça
Estadual os crimes que atribui à compe
tência dos Juizes Federais, para permi
tir que, posteriormente a lei desse com
petência ao Júri para o julgamento dês
ses crimes. Além disso, em mais de um
passo, o artigo 119 da Constituição de
1967 (bem como o artigo 125. da Emen~

da n9 1), ao conferir competência aos
Juizes Federais. ressalvou a competência
de outras categorias jurisdicionais, sem·
pre que pudesse surgir o problema de
competência cumulativa ou concorrente.
O jul2: federal, por exemplo, é competen
te, segundo a Consto de 1967, para proces-

sar e julgar aquêles delitos em que a
união ou suas entidades autárquicas ou
emprêsas públicas, aparecem como su
jeito passivo das infrações penais, a nAo
ser que o crime esteja na á.rea da CODl~

petência militar ou da Justiça Eleitoral
(Constituição de 1967. artigo 119, n 9 IV;
Emenda Constitucional n 9 I, artigo 125,
nÇ IV).

O mesmo se verifica no tocante aos cri
mes praticados a bordo de navios ou ae
ronaves, sendo que, ai também, os tex
tos constitucionais ressalvam a compe
tência da Justiça Militar.

Ora, em nenhum dos itens relativos à
competência dos juizes federaIs. vê-se
qualquer ressalva dessa ordem, no que
tange ao Tribunal do Júri, o que signl
fica que a Constituição de 67 e 8 Emen
da Constitucional nÇ 1 não quiseram di
vidir com o Júri, em qualquer hipótese,
a competência penal dos juizes federais.

3 - Em face dos dizeres da Constitui
ção de 1967 e da. Emenda COnstitucional
n9 1, não compete mais ao Júri o jUl
gamento de crimes conexos aos crimes
dolosos contra a vida.
O Júri, atualmente, é um tribunal es
pecial, que possui competência de dI
reito estrito. Assim sendo, Ucito não se
rá. ao legislador ordinário ampliar a com
petência constitucionalmente outorgada
ao Tribunal do Júri, porque, de outro
modo, estaria violando o principio do juiz
natural.
Mas a reciproca não é verdadeira como o
Júri não tem competência privativa al
guma, desde a Constituição de 1967, em
havendo conexão, pode a lei ordinária
determinar a acumulaçlo processual e
conferir ao juiz togado a competência
para julgar crimes dolosos contra. a ~de..

conexos com crimes de outra natureza,
de atribuição da magistratura ordJnAria.
4 - Indiscutível é que desapareceu a so
berania do Júri, em face do disposto no
artigo 153, § 18, da Emenda Constttu·
cional n~ 1. Se esta não repetiu a lin
guagem da ConstitUição de 1967, man
tendo o Júri e a sua soberania, Impe
rativo será concluir-se que esta última
desapareceu.
Alguns saudosistas, que aInda acredi
tam nessa institUição superada e arcai.
ca, querem, a todo custo, que persist.a a
soberania do Júri; em prol dêsse enten
dimento, afirmam que se foi mantida a
instituição do Júri, deve pennanecer o
Júri soberano, uma vez que, de outro
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modo, aquela instituição não estaria sen
do mantida.

Essa argumentação tem sua origem na
interpretação que era dada ao artigo 172,
§ 31, da Constituição de 1891, onde se
declarava o seguinte;

"é mantida a Instituição do Jnrí."

segundo Rui Barbosa, o preceito consti
tucional obrigava a continuação do Júri,
com as suas características essenciais, se
gundo a estrutura jurídica qUe lhe dava
a legislação do império.

:tsse racioc1nio, perfeitamente certo para
a época, não tem mais razão de ser.
Aquele tempo o Júri era o JUÍZo ordi
nário da Jurisdição Penal, pelo que sua
competência era ampla e residual: tudo
o que não coubesse na esfera de atri
!>uiçÕ€s expressas dos juÍ2es criminais da
magistratura togada, pertencia ao Júri.
Por outra parte, a soberania dos veredic
tos constituia dogma sagrado e intocá
vel.

Hoje, porém, tudo é diverso: o Júri
caminha para total desaparecimento nos
paises latino-americanos e, de modo ge
ral, em tôda a ãrea sob o regime do cha
mado direito continental europeu.

Entre nós, a sua soberania foi abolida,
ao tempo da Carta de 1937, tanto que,
pata restabelecê-la, a Constituição de
1946 precisou dizê-lo expressamente, o
mesmo acontecendo com a Constituição
de 1967. Assim sendo, o preceito do arti
go 153, § 18, da Emenda Constltucional
nÇ 1, por nada ter dito a respeito do Júri
soberano, indiscutivelmente suprimiu a
chamada soberania dos veredictos.

Aos demais, COnforme o que já se obser
vou, basta um simples confront.o do arti
go 153, § 18, da Emenda Constitucional
n~ 1, com o artigo 150, § 18, da Consti~

tuição de 1967, para logo concluir-se que
não existe mais a soberania do Jüri. E
só louvores merece a supressão de uma
prerrogativa absurda, que não se coadu,
na, em absoluto, com os principios cien,
tíficos da Justiça Penal."

J.F.M.

Publicado em 30-11-69 e ajnda no O Es·
tado de São paulo, tem-se o artigo 1nt1tu~

lado "A Reforma do Júri" que focaliza. pa
recer de Rui Barbosa sóbre o tema deba~

tido e manifesta apoio ao Projeto número
2.078169:

"O Presidente da República enviou, ao
Congresso Nacional, projeto de lei alte-

rando o art. 593. do Código de Processo
Penal, para pos.sjbHitar a reforma das
decisões do Tribunal do Júri, no juizo de
2Ç grau. O art. 593, § 49, do C. P. Penal,
depois de aprovado o projeto, conterá o
seguinte preceito: "Se a apelação se fun
dar no n 9 IIJ, letra d, dêste artigo, e o
Tribunal ad quem se convencer de que a
decisão dos jurados é manifestamente
contrária à prova dos autos, dar-lhe~á

provimento para, conforme o caso, apli
car a pena ou medida de segurança, qUe
entender justa, ou absolver o réu." ll: a
"pá de cal" na decantada soberania do
Júri, que, felizmente, a "Emenda Cons
tjtucional n Q 1" houve por bem supri4
mil'.

ll: verdade que alguns ainda querem des
cobrir, no texto do art. 153, ~ 18, da
Emenda Constitucional n Q I, argumentos
favoráveis à manutenção do obsoleto ins
tituto da soberania dos veredictos. Para
tanto, apegam-se à expressão "é manti
da", exü;tente no preceito constitucional
para afirmarem qUe o Júri, por ter fica
do mantido, deve continuar com a es
trutura jurídica com que a Emenda
Constitucional o encontrou, c, portanto,
com os seus veredictos soberanos.
Os adeptos dessa interpretação costu
mam trazer, à baila, famoso parecer de
Rui Barbosa, em que o grande jurista
brasileiro defende entendimento análogo
a respeito de normas pertinentes ao Júri.
Diga-se, porém, de passagem, que êsse
parecer de Rui, é de seus pior!"s traba
lhos jurídicos. Longe, muito longe e dis
tante, está êle daquelas lições memorá
veis e imperecíveis que o genial e incom
parável mestre de nosso Direito Público
legou à posteridade, nas páginas dos
"Atos Inconstitucionais", do "Direito do
Amazonas ao Acre", e de outras inúme
ras e insuperáveis obras iuridicas ql.1e
produziu. O citado parecer é puramen
te retórico e declamatório, além de cheio
de erros e informações inexatas. Para
mostrar que o Júri era consagrado em
todo o mundo civilizado, afirma Rui, por
exemplo, que a Argentina tinha o Júri, o
qUe não é verdade; o grande pais platina,
apesar de previsto o Júri na Constituição,
nunca quis saber dêsse tribunal mofino
e absurdo. E êrro de Rui foi também o
de ter incluído a Dinamarca, entre os
países que adotam o JíirL Além disso, as
conclusôes de Rui são tão estranhas, a
respejto das ]jnhas mestras do Júri, Que
êle pretendia que o número de doze ju
rados era essencial à instituição. Ora,
todo mundo sabe que êsse tribunal, ins-
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tituido na Inglaterra, depois que o Con
cilio de Latrão aboliu as ordálias e juízos
de Deus, adotou o número doze para a
sua composição, porque se acreditava que
sendo êsse o número dos ApóStolos, que
estavam reunidos no dia de Pentecostes,
sôbre os jurados também desceria o "Es
pirito Santo", para 1n.spirar-lhes as de
cisões, se de doze juizes se compusesse a
reunião. Como, pois, entender-se que um
número tirado de premissas puramente
supersticiosas pudesse ser imanente a
uma instituição judiciária?
Por último, escreveu Rui Barbosa. sob o
clima favorável ao Júri que se herdara
do tempo de. monarquia. Naquela fase de
nossa história, vigorou, por muito tem·
po, a famosa Lei de 3 de dezembro e seu
Regulamento n9 120, a cuja sombra cres
cera. o Império, como o disse Euclides da
CUnha, na qual havia, para. a justiça pe
nal, um regime puramente policial, com
os juizes sujeitos a chefes de polícia e a
remoções arbitrárias. Num sistema judi
ciário e processual dessa natureza, o Jú
ri era a única válvula de segurança para
a liberdade do cidadão; e daí o prestígio
de que gozou a instituição. No entanto,
após ser Instaurado o regime republicano,
o Júri foi sendo paulatinamente esvazia
do, até que o Decreto-lei n9 161, de 1938,
acaboU com sua lendária soberania. E
não fôsse o Infeliz texto do art. 141, §
28 da Constituição de 1948, e fi, essa ho
ra, talvez, já não mais tivéssemos tão
nefasto tribunal.
Rui também dissera que o quadrante do
Júri era o da civilização, uma. vez que
adotado se achava em quase tôdas as
nações, o que não é verdade para os dias
de hoje, em que, fora do mundo anglo
saxão, com seu sistema juridico todo pe
culiar, pouco resta do velho tribunal nor
mando. Na. Europa. continental, o que
predomina, salvo na Bélgica. e em alguns
cantões suiços de origem francesa, é o
escabinado, em que juizes togados e jui
zes populares julgam em conjunto, sem a
irresponsablUdade do Júri de origem nor
manda, que o Brasil vem adots.ndo. Na
Anteríca Latina, nenhum de seus países
de maior projeção o mantém, e nem mes
mo sabemos, entre os demais, se algum
possui êsse tribunal popular. No Mé
xico, aboliu-se o Júri, em 1929, "em con
seqüência. de seus retumbantes e indis
cutiveis fracll$Sos", como o explica. Fnm
co Sadi, o qual acrescenta: "Era. un e8
pectáculo, pero no hacla justlcla".
Mercê de Deus, vamos voltar ao sistema
do Decreto-Lei nO 16'1, de 1938, que tão

bons resultados vJnha dando. E isto por
que o texto do art. 153, § 18, da Emenda
Constitucional, permitiu que o;) PTestd~nt~

da República enviasse ao Congresso Na
ciona.l, o projeto de lei para a reforma do
art. 593, do Cód. de Proc. Penal, nos
têrmos atrás expostos e esclarecidos.

A Constituição de 1967 nAo abol1u a so
berania do Júri, e a.ss1m dispunha no &r
Ugo 150, § 18: "São mantidas a institui
ção e a soberania do Júri, que terá com
petência no julgamento dos crimes dolo
sos contra a vida". Mas, reformando êsse
mandamento constitucional, li. Emende.
nO I, de 17-10-69, excluiu a soberania
do Júri, assim dispondo: "J!: mantida a
tnstituição do Júri, que terê. competên
cia no julgamento dos crimes dolosos
contra a vida". Se ao reformar G artigo
150, § 18, da Consto de 196'1, o art. 151,
§ 18, da Emenda Constitucional nO 1, só
manteve o Júri, e não a sua soberania,
cla.ro está que esta não mais existe, co~

mo imperativo constitucional.

Nem se afirme que por ser essencial ao
Júri, a SUa soberania, mantida a institui
ção, permanecem os veredictos soberanos
dos jurados.

Tanto isto é Inexato, que a Constitui
ção de 1967 mantinha o Júri e sua so
beranta, fi. mostrar que esta Dio b ineren
te à instituição dos jurados, em n088Q
Direito. Por oUtro lado, se apesar do
que dizia a ConstttulçAo de 1967. a
"emenda" que esta. sofreu, não repetiu a
parte relativa à manutenção da sobera
nia, evidente é que nfi.o há mala o Júri
soberano, como exigência constitucional.
Tendo sido mantido, o Júri continua a
existir com suas notas bás1cu e essen
ciais. E como o Júri mantido nAo tinha,
antes, a soberania entre seus requlsltoa
indeclináveis (tanto que a ConstltuiçAo
de 1967 precisou falar em manter a sobe
rania, depois de dizer que mantinha. o
Júri), como sustentar·se que, mantido o
Júri, tal como existia, ficou igualmente
mantida, sua soberania?

Ao demais, a soberania do Júri lhe não
é imanente como predicado elll!eDclal :
basta dizer que nem mesmo o Jl1rt ln
glês não a consagra, e isto desde o "Crl
minaI Appeal Act" de 1907, lel que per
mtte até a "retormatio 1n pejus" em ape
lação contra veredicto do Júri.

O Júri, como escreveu TOCQURVILLE,
consiste em "um certo número de deia
dãos escolhidos pela sorte e revestidos
momentAneamente do poder de jul,ar".
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Aj estão, ena sintese lapidar, Os caracte
res fundamentais do júri. Agora, os li
mites jurisdicionais dêsse poder que o
Júri possui serão fixados, aqui e ali, con
forme as el1:igéncias do bem comum que
o legislador lobrigar.

Bana será lembrar, ainda, que do Júri
não existem padrões fixos e intangíveis,
cama sustentava Rui Barbosa, de certa
forma. Ressaltou acertadamente BER
NARDINO ALIMENA que poucas insti
tuições têm sido tão retocadas e refor
madas como o Júri.

Votos são, pois, de formular, para que
o Congresso Nacional logo aprove o pro
jeto presidencial."

Mais uma vez o O Estado de São Paulo,
em 14-12-69, atém-se à soberania do Júri.
Focaliza, então, o pronunciamento do Con
selho Federal da OAB que classificara de
inconstitucional o Projeto n q 2.078/69;

"1 - O Conselho Federal da OAB, estu
dando o projeto enviado ao Congresso
Nacional pelo Sr. Presidente da Repú
blica, sôbre a apelação contra decisões
do Júri, qualificou-o de inconstitucional,
por atentar contra a soberania do Júri.
Entendeu-se inconstitucional a supressão
da chamada soberania do Júri porque,
sendo o jUlgamento pelo Júri um direito
individual, o pronunciamento ulterior do
Tribunal de segunda instância 511bstitUi
rá a decisão do Júri, pelo que ficaria
frustrado o direito que a Constituição as
segura: o julgamento passaria a ser da
magistratura togada, ao invés de ser do
Júri.

l!: evidente, porém, que essa inconstitu
cionalidade não existe e que os argumen
tos usados para demonstrá-la não têm
a menor procedência.

Em primeiro lugar, se é direito do homi
cida ser julgado pelo Júri, isto não sig
nifica que o veredicto do Júri não pos
sa ser objeto de nõvo exame, "quando
fôr a decisão dos jurados manifestamente
contrária à prova dos autos", conforme o
texto do projeto enviado ao Congresso
Nacional.

No próprio capítulo dos direitos indivi
duais, declara a Constituição que fica 88
segurada a "brasileiros e estrangeiros re
sidentes no País a inviolabilida<ie dos di~

reitos concernentes à vida". Ora, se o
JÚri, em crime doloso contra a vida, de
cide contra a prova dos autos, de modo
manifesto, absolvendo o réu, o direito à
vida (um dos direitos fundamentais da

pessoa humana) não estará sendo asse
gurado, mas, ao contrário, rudemente
atingido com o perigo evidente de tor
nar a proteção à vida um puro mito ou
autêntica ficção. Foi por isso, aliás, que
ao ser emendada a Constituição de 1967,
o nõvo texto falou em ficar "mantida a
instituição do Júri", e não em ficar
"naantida a instituição e a soberania do
Júri", como o dizia o preceito agora re·
formulado e corrigido.

Além disso, quem vai examinar se a sen
tença do Júri está manliestamente con
tra a prova dos autos é órgão do Poder
JUdiciário, a quem a própria Constitui
ção confiou a guarda e tutela suprema
dos direitos individuais (art. 153, § 49).

Muito natural, portanto, que êsse órgão
examine se o direito individual ao jul
gamento pelo Júri, pOr ter sido abusiva
mente exercido, não atenta contra a se
gurança do direito à vida, que a Cons
tituição também garante. E como árbitro
supremo, em nosso regime constitucional,
das garantias aos direitos individuais, o
Judiciário se pronunciará no caso leva~

do a seu conhecimento, ou condenando o
réu (para assim garantir o direito à vi
da), ou absolvendo-o (para manter o di
reito ao jUlgamento pelo Júri), e a de
cisão do Júri coubesse recurso a órgão
não Judiciário (o que seria absurdo), en
tão, sim, se poderia falar em violação de
direito individual.

Por outro lado, todos são iguais perante
a lei, pelo que não se pode dar ao homi
cida a posição privilegiada de violar im
punemente a lei, justamente em detri
mento e prejuízo do mais sagrado dos di
reitos humanos, que é o direito à vida.

Além disso, vivemos num regime de le
galidade, sob a égide do Estado de DI
reito, em que ninguém pode - a qual
quer pretexto - sobrepor-se à lei e seus
mandamentos, Ora, um tribuna! que jul
ga manifestamente contra prova dos au
tos, é porque arredou a incidênCia da lei,
como se não estivesse vigente o preceito
a ser aplicado - o que a Constituição
não permite (art. 119, n 9 lI!, letra "a") .

Ainda é de lembrar que a ConstitUição,
em principio programático, declara que
"a lei regulará a indirid!lali~ção da pe
na". Pois bem: se a lei penal deixar de
Ser aplicada pelo Júri, de modo abusivo,
o réu ficará sem sofrer a pena que lhe
deveria ser aplicada, tendo em vista não
só o fato delituoso que praticou, como
ainda a sua personalidade, antecedentes
e outros elementos destinados a dosar a
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pena adequada em razio dos principios
que regem a Individualizaçio dt'sta.

De notar, ainda, que mesmo ao tempo
em que o Júri proferia veredictos sobe
ranos, êsse contrôle era exercido pelos
Tribunais. Mas enquanto antes, em ra
zão da soberania do Júri, não podia a
magistratura togada proferir nova de
cisão sôbre o mérito, agora, em que se
suprimiu claramente o veredicto sobera
no, no texto constitucional, pode & lei
ordinária, tendo em vista o que outros
cê.nones constitucionais consagram, per
mitir a plenitude da devolução recUl1!l\,l,
quando houver decisão dos jurados ma
nifestadamente contra a prova dos au
tos.

l!: certo que se pretende enxergar na so
berania dos veredictos um elemento es
sencial ao Júri. Mas, tal' entendimento
está em contrário ao que se observa na
vida da velha instituição, quer em nosso
País, quer na própria Inglaterra, onde
nasceu o Júri.

Ao contrário do que se afirma, o Júri
soberano, em país de direito escrito, sô
mente pode existir se a Constituição o
disser: essa absurda soberania é a nega
ção do respeito ao jU8 scriptum, pois
permite que se sobreponha à von
tade de cidadãos escolhidos pela sor
te aquilo que foi votado e promulga
do por aquêles a quem o povo elegeu
como seus mandatários.

Despicienda, no entanto, é essa discussão,
pois ficou certo que a Emenda Constitu
cional nQ 1, não repetindo as express6es
da Constituição que emendou, foi porque
pretendeu tirar do rol das garantias in
dividuais, o "Júri soberano", embora
mantivesse o Júri sem soberania.

A verdade inarredável é esta.: a Emenda
Constitucional nQ 1 alterou o texto da
Constituição de 1967, sôbre o JÚl'i. supri
mindo a sua soberania. Hoje, o julga
mento por êsse tribunal popular pode ser,
no juizo ad quem, revisto e reformado,
sem o minlmo arranhão à Lei Maior, des
de que a lei ordinária o permita.

2 - Que o Júri fôsse direito millvidual
na Constituição de 1891, e mesmo na
de 1946 (onde se permitia que Q lei lhe
alargasse a competência) , dúvida não po
de existir. Absurdo, porém, se nos afigu
ra, vir sustentar·se Isto, quer em face da
Constituição de 1967, quer em face do
preceito atUalmente contido na Emenda
Constitucional nQ 1. Não é ao looa11zaçli.o

da norma jurídica que lhe marca 08 ca
racteres e lhe dá a verdadeira concei
tuaçlo, e sim, SUa 6ubs\Anc1a e conteúdo.
Temos, por isso, como indiscutível, que o
art. 153, § 18, do Estatuto Fundamental,
é, preponderantemente, regra. de organi
zação da Justiça, em que se mantém o
Júri, nos quadros dos órgãos judtc1ár1os,
e se lhe estabelece a esfera de competên
cia. E nada mais do que isso.

Aflnal, pensamos que ningUém sustenta
rá que-matar seja um ato de grandeza
moral, a revelar sentimentos Dobres e
aleva.nts.dos, que exl)a, para quem o pra
tique, o direito de ser Julgado soberana
mente por determinado tribunal. A
Constituição manteve o Júri, por enten
der que, nos crimes de morte, seri& pru
dente um pronunciamento, ainda que
prévio e nlo definitivo, do Juiz leJgo, e
nunca para dar ao homicida o d1re1to
ou privilégio de um tribunal especlaI. E
como o JÚri antes constltlúa direito in
dividual, deixou-se a regra de compe
tência no capítulo onde sempre tlgurou
em nossas Constituições repubUcanas
(salvo na de 1934, que toi a menos du
radoura e expressiva de nossas Constitui
ções) .

se o Júri fôsse mantido para o Julga
mento de crimes politlcos ou de crimes
de imprensa, poder-se-la falar em direi
to Individual ao julgamento pelo Jl1rI..
Mas, conferir justamente ao hom1clda o
direito individual de ser julgado apenas
pelo Júri, seria degradar demais o con
ceito e a majestade poUtica. doa dlreltos
individuais. Por que êsse tratamento ex
cepcional ao homem que, com seu gesto
criminoso, faz reviver a lei da selva e
atenta contra direito fundamental da
pessoa humana?

Como se vê, os fundamentos adotados
pelo nobre Conselho Federal da OAB,
com a devida e máxima vênia, nIo pas
sam de construção artificial e ad hoc,
com o objetivo exclusivo de tentar man
ter o ptestlgio de uma lnstltuiçAo em
plena decadência e ocaso, e que tio ne
fasta tem sido.

O Júri é, realmente, uma lnstltuiçAo fa
llda e que aos poucos vai desaparecendo
em todos os pa.ises do chamado dift1to
escrito. Somente no círculo do sistema
jurídico anglo·saxão, onde não predomi
na o jU8 8criptum, e sim a common lGw
e as regras consuetudinárias, é que o J11
ri se mantém. Na América Latina e na
Europa (salvo a. Bélg1ca, Portuga.1 e a1-
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guns cantões suiços). desapareceu o ve
lho e rançoso tribunal normando. E por
que êsse eclipse gradual do Júri? Porque
a sua adoção foi nefasta e desastrada:
ao invés de aplicar a lei, fêz-se o Júri o
campeão da impunidade, transformando
se, como o disse o deputado Caccuri, no
Parlamento italiano, em "una v('ra esal
tazione apologetica deI delitto".

Nem hã razão de ordem científica para
manter-se uma instituição decrépita, res
quicio incompreensível das ordálias e
jUizos de Deus. O Júri nasceu sob o sig
no da superstição e do irracionalismo.
Quando o ConcHio de Latrão aboliu as
ordálias, a Inglaterra adotou o Júri, por
acreditar-se que, reunidos 12 cidadãos, o
divino Espirito Santo desceria sôbre êles,
como no dia de Pentecostes, para lhes
inspirar um veredicto justo e acertado.
E só mesmo acreditando-se nessa inspi
ração divina, é que se pode defender o
Júri. Pois não é crível, para o próprio
bom senso, que homens leigos, não afei
tos à tarefa de julgar, possam decidir,
com justiça e acêrto, após ter tido con
tacto com o processo, apena.s através de
algumas hora.s de bombardeio retórico
da acusação e defesa. !!l, por isso, que
FERRI dizia que os casoa do Júri são
proceasos que o crime provoca, a ciência
estuda e a ignorancia decide.

Muito bonito, ao demais, é defender-se o
Júri, com "unhas e dentes" (como o es
tá fazendo o Colendo Conselho Federal),
do Rio de Janeiro, lá da. Côrte, onde,
com todos os seus defeitos congênitos, o
Júri não é tão nocivo como nos rincões
da "hinterland" brasileiro em Que êle não
pa.ssa de instrumento dócU a serviço do
caciquismo e do mandonismo de sátra
pas locais, contribuindo decisivameRte
para que a criminalictade aumente, pro
lifere e se alastre, sem a mínima repres
são.

3 - Numa Constituição, os preceitos de~

vem ser interpretados mais restrita. ou
mais ampliativamente, em razão dos va
lôres morais e jur1dicos que condensam.
Dizia, por isso, LEIBHOLZ, ao tempO da
Constituição de Weimar: "Afin de déter
miner le domaine de l'application d'Une
l'egle de droit, on recherche quel interêt
juridique doit être protégé par la dispo
sition en question, si d'autres interêts ju
ridiques protégés par la Constitution ont
une valem plus grande que la protégée
par cette disposition, et suivant le ré
sultat de cette analyse on donne à. la
disposition une interprétation re-strictive

ou extensive" ("Archives de Phil. du
Droit et de SOciologie JUridique", 1931,
números 1/2, pâg. 217).

Ora, o interêase juridicamente protegido,
pelo art. 153, § 18, da Constituição, sobre
pujará a tutela. ao direito à vida? Ou,
por acaso, a decisão do Júri deve prevale
cer sôbre O respeito à lei, à vida humana
e aos principias do Estado de Direito?
Ou será que o homicida deva merecer
o tratamento de ente privilegiado, acíma
da lei e da ordem jur1dica, para receber
amparo especial, ao arrepio da isono
mia e do postulado da legalidade demo
crática, inerente ao Estado de Direito?

Um órgão em plena decomposição, como
o Júri, vem elevado a altitudes inimagi
náveis e exige esfôrço dialético de cons
truções jurídicas artificiais, como se se
cuidasse de uma instituiçãofundamen~

tal de nosso Estatuto Político. Para
manter-se a soberania que categorica~

mente lhe foi tirada, nos domínios das
normas constitucionais, chega-se quase a
entronizar a ação de matar, entre os Dí~

reitos do Homem.
Ora, interpretar-se dessa forma a Cons~

tituição, não é tentar a defesa. de seus
sagrados mandamentos, mas, ao reverso,
postergar seus principios estruturais e
básicos, para alargar-se, indevidamente,
a área de incidência de urna norma res
trita na sua expressão formal, de conteú
do mínimo no tocante a sua substância,
e de posição subalterna na escala dos va
lôres jurídicos tutelados na Lei Maior.
Malgrado o respeito e acatamento qUe
nos merecem o augusto Conselho Fede
ral da OAB e seus ilustres e preclaros
membros, pelo justo prestígio intelectual
e moral de que desfrutam - foi essa
orientação errada, a que infelizmente
adotaram, quando entenderam inconsti
tucional, a supressão, em lei ordináIia,
da soberania do Júri.
];: que lhes não ampara, neste passo, nem
a exegese literal, nem, muito menos, a
interpretação sistemática, ou teleológica,
dos preceitos e regras constitucionais."

J.F.M.

Sob o titulo "Para a Ordem dos Advogados
é inconstitucional o projeto de lei que re
tira. a soberanía do Júri", a. Fôlha de São
Paulo. de 16-12-69, analisa a proposição em
cauaa, face ao art. 153 da Emenda n 9 1 à
Carta de 1967, oferecendo pareceres abalisa
dos expendidos em tôroo do assunto. Des~

tacam-se as palavras do Professor Basileu
Garcia, catedrático de Direito Penal da Uni
versidade de São Paulo e do desembargador
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Mário Hoeppener Dutra, da s.a CAmara Cr1~

minaI do Tribunal de Justiça. daquele Es
tado, ambas contrárias ao Júri.

Eis o comentário da. F61ha de SiLo Paulo,
com o pronunciamento do Prafessor Ba.sUeu
Garcia.:

"O projeto de lei dispõe sôbre o art. 153
da. Emenda nl' 1 à ConstltulçUo de 1967,
estabelecendo, em conseqüência, modifi
cações no Código de Processo Penal:
aprovado o projeto, será ampliada. 8
competência do Tribunal (togado), que
poderá rever decisões do Júri.
De acôroo com o sistema trlldlclonal
(ainda vigente) , todo julgamento, por Jú
ri popular, que contrarie prova evidente,
permite ao prejudicado apelar ao Tribu
nal, para que envie o processo a nOvo
Júri. Assim, a matéria. de fato, decidida
por um corpo de jurados, só pode ser
modificada por nôvo corpo de Jurados:
o Tribunal apenas admite a existência
da. prova relegada pelo primeiro Júri, e
submete o processo a nOvo jUlgamento.
De acôrdo com a modificação a ser ins
titufda pelo projeto, quando o 'nibunal
julgar a apelação do advogado ou pro
motor, preJudlcada pela primeira deciBlo
(a que desrespeita prova constitulda), te
ré. competência, êle próprio (o Tribunal)
para, desde logo, condenar ou absolver o
réu. AssIm, penetra no mérito do vere
dicto, substitumdo o Júrl.
Não é a primeira vez que a hipótese ocor
re na legislação brasileira: durante o Es
tado Nóvo, o Decreto-lei 16'1 suprimiu a
soberania do Júri, permitindo que OB tri
bunais de segundo grau (togados), refor
masaem as decisões do Júri. A constitui
ção de 1946, contudo, restaurou a sobe
rania do Júri.

Na discUSSão sObre a existência, ou nM,
dessa soberania os juristas decidem 5Ô
bxe a juridicfdade do atual projeto. Até
a Emenda n q 1, tôdas as Constituições
faziam referência à soberania do Júri.
Suprimindo o têrmo "soberania", enten
dem alguns juristas que o atual projeto
não contrar1& a Constituição. Para ou
tros, contudo, "a própria ldéJa. de JClrt
implica na noção de soberania: sem es
ta, não existe Júrl". Com essa conside
raçã.o, acreditam que o projeto é incons
tltuciomll: não era preciso que a Cons
titUição se referisse à. soberania do Júri;
admitindo a sua existência, ela admitia
sua soberania.
A soberania do Júri deixou de ser, em
nosso Pa.is, um principio constitucional,

tendo ficado possivel em conseqüêncla,
ao legislador ordinário, remodelar fi, le~

gislação processual com a finalidade de
permitir o reexame das decWle8 do Tr1~

bunal popular. em seu mérito, pelo Tri
bunal de Justiça" - diz o prof. Baaileu
Garcia, catedrático de Direito Penal na
USP, "Até agora, ê.sse reexame ex1st1a
com muita limitação".

"A abolição do dogma constltuc1onal,
com a conseqüente reformuJaçAo das
normas processuais, permite radlca1
mudança: a superior inBtAncla poderá
~tamente aplicar pena ao 'réu atleol
vido 1njustamente, ou absolvê·lo em
acolhIda à. sua apelação se imereclda
mente condenado. O tribunal de se~

gundo grau 81lbstltulr-ae-A ao J'dr1 no
aprofundado e pràticamente livre exa
me da.s provas."

Segundo entende a maioria dos maris
trados e professOres, a poas1b1lldade de
reexame de matéria de fato, pelo Tribu
nal de Justiça, é o caminho que levará à
supressão do Júri. O prot. Baslleu Gar
cia acredita que esta soluçA0 seria pre
ferível:

"li: certo que se cogita de só autorizar
a substituição total do veredicto quan
do inteiramente desaPOiado em ele
mentos probatórios. Em realidade, po~

rêm, não debc.ará de ser mUlto am
plo o poder de reforma da sentença.
emanada do Júri. Ter a decJslo doa
jufzP.B de tato algum apoio ou nenhum
apoio na prova é matéria de valoriza·
ção em que a margem de arbftrio ê
enorme."

"A meu ver o mais acertado teria sido
abolir o Júri. A supressAo da sua BO~

beranla. é apenas um remendo. NII.o se
justifica. a. existência de um Tribunal
especial como êsse, com o poder de
contrariar e desconhecer a evidência, e
logo para o mais grave dos crimes, o
homicidlo. consumado ou tentado, 11n1
ca modalidade de que se ocupa, Já que
as outras figuras deUtuosas que lhe ca
bem não têm, estatisticamente, expres
são."

Apresentando o parecer do Desem~or
Mário Hoeppener Dutra, observa a Y6lha de
São Paulo:

"A o])Oll1çio a.o Júri popUlar é a poatçIo
mais freqUente entre Juizes e protee~

sOres de Direito. Para êles, com o cres
tente aperfeiçoamento técniCO da Ciêncla
do Direito, não é maJs possivel. " pegoa
que não estA em oontato com. • "arte de
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jUlgar", tomar decisões num tribunal: ué
preciso conhecer o espírito das legislações,
ao se pronunciar um veredicto. E a pessoa
que toma parte de um Júri geralmente
não conhece êsse espírito", dÍZ um juiz."

E, em seguida:

"O Desembargador Mário Hoeppenel' Du
tra' da 3.a C&mara Crimínal do Tribunal
de Justiça do Estado, considera a sobe
rania do Júri injustificável:

"Tal soberania era. inscrita a pretexto
de proteção aos direitos do homem, fru
to de liberalismo doentio, como outras
manifestações semelhantes, que também
se faziam sentir e que hoje estão falidas,
principalmente a ter-se em conta a nossa
situação de pais subdesenvolvido, em que
se projeta acentuado analfabetismo e, so
bretudo, em razM do atraso cultural do
nosso povo".

O aspecto social - uma das rawes que
levam JUÍZes e profesBÔres a se manífes
tar contra o Júri popular se exteriorÍZa,
segundo êles, em absolvições sem razão.

"Há comarcas em que nunca houve con·
denação por crime doloso", diz o Pro!.
Basileu Garcia, catedrático de Direito Pe
nal na Faculdade de Direito da USP. "O
Júri é um organismo superado, que deve
ceder o seu lugar a tribunais mais adstri
tos à lei. Graças a êle, não há no Brasil
respeito algum pela vida humana. Urge
mudar êsse desolador estado de coisas."

O Dr. Mário Hoeppener Dutra considera,
hoje, a manutenção do Júri um "doentio
romantismo jurídico, a pretexto de pro
teção ao direito do homem quando, na
realidade, não passa de um "bill" de in
denidade, visto que protege, isto Sim, o
crime do homem, o direito de matar."

Apesar de reconhecer o bom trabalho do
Júri nos países anglo-saxões, "em que a
cultura e a tradição autorizam outro en
tendimento que não o nos.so", o desem
bargador cita entre as várias causas a de
terminar o fracasso de Júri no Brasil,
a.lém do atraso cUltural do povo, "a m
fluência política nos julgament06" (em
cidades do Interior, é dificil um jurado
manter posição pessoal, em face das pres
sões políticas locais), e "a influência. ca
pitalista". Baseado nisso, o Dr. Mário Du
tra entende que o Júri popular equivale
ao "direito de matar": protegido pelas
circunstâncias locais (especialmente em
cidades do Interior), apoiado por fôrças
poUticas regionais, dificilmente um acu
sado é condenado.

- "A experiência que tenho, como faíz,
e, hoje, como desembargador, leva-me a
afirmar que em nossos julgamentos - e
isso a ter-se em conta o Estado de São
Paulo, que é o Estado-líder da Nação 
a experiência é a mais triste e amargu
rada possível. Os nossos jurados absol
vem por tudo. E nesse afã, a legítima de
fesa apresenta-se como um portal imen
so por onde passam os mais famigerados
assassinos. Reconhece-se a legitima de
fesa mesmo nos casos mais odiosos de
vingança pessoal, em homicídios come
tidos com ferocidade fora do nonnal, a
pretexto dêste ou daqUele motivo, e, em
consequência, são postos em liberdade de
linqüentes que apresentam a mais alta
periculosidade".

O Desembargador Mãrio Dutra cita Um
exemplo "entre centenas que conheci":
- "Um marido, porque a mulher lhe era
infiel, levado pela desconfiança sempre
crescente, durante uma discussão desfe
chOU-lhe tôda a carga de seu revólver,
matando-a instantã.neamente. Como não
foi possível engendrar-se uma legitima
defesa, propugnou-se a seu favor a ex
cusa de que agira "em estrito cumPri
mento do dever legal". E o réu "foi ab
solvido un&nimemente".
- "De outro lado, poderia citar casos
de réus abonados que, quase sempre, con
seguem desclassificar o assassínio come
tido para a forma privilegiada, pelo fato
de sempre agirem sob o dominio de emo
ção violenta logo em seguida a injusta
provocação da vítima. Nesse caso, a pe
na é diminuída sensIvelmente e, estando
êlea., quase sempre, em regime de pri
são domiciliar, de protelação em prote
lação da sessão do Júri, bem como de
recurso em recurso, quando se vêem COIl

denados, já cumpriram a pena ... em sua
própria casa",

Sucede ao parecer do Desembargador Má
rio Dutra o pronunciamento do Professor
Paulo José da Costa Júnior, da Faculdade
de Direito da Universidade de São Paulo,
em São Bernardo, manifestamente contrário
à maneira pela qual se compõe o corpo de
jurados do Tribunal popular, o qUe vale di
zer, contrário ao Júri, nos têrmos em que o
consagra a atual legislação.

Visando à eliminação dos vicios do ins
tituto, o Professor da USP propõe a instafa
ção de tribunais: de Júri regionais. Eis o
texto:

"Sou favorá.vel e contrário à instituição
do Júri. Entendo que, da forma. como
existe, em alguns lugares, principalmen-
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te no interior, o Júri não tem sentido.
Mas o que está errado não é 8. instituição,
mas a maneira como é composta."

O Professor Paulo J08é da Costa. Júnior.
docente de Direito Penal na. Faculdade
de Direito da USP, em São Bernardo,
concorda com mUitas criticas feitas por
magistrados e professOres; nas cidades do
interior, os jurados são influenciados por
poUticos e lideres da comunidade, desde
um farmacêutico até mesmo wn diretor
de Escola Normal ou um bispo.

"Mas o errado, nesse. situação, não é a
existência do Júri: é a forma como êle
exLste" - repete o professor.

Catedrático de Direito Penal na rtá.lia 
titulo Q.ue CODQ.uJstou recentemente, e que
é respeitado em tôdas as faculdades de
Direito do mundo (a Itálla apresenta os
maiores professôres de Direito Penal) 
o Prof. Paulo José da Costa Júnior vê
no Júri uma. decomnci& da democracia:

"O Júri popular dá ao acusado a opor
tunidade de ser julgado por "pessoas
do povo". iSto é, pessoas Q.ue são capa
zes de anal1sar o fato, e verificar se,
dentro de certas condições, elas tam
bém não seriam levadas a. cometer o
crime. O jurado não lida com questões
técnicas (juridlcas): lida com ques
tões de fato. Verifica se o acusado ma
tou ou não, se o assassinato foi preme
ditado. se foi em legitima defesa etc.
Quem lida com o Direito, baseado nas
questões de fato, é o juiz."

Por isso, o Prol. Paulo José refuta a. tese
contrá.r1a. ao Júri, que alega a necessidade
de o jurado conhecer a Ciência do Di
reito, ao JUlgar.

"O homem, para julgar o seu seme
lhante, precisa ter discernimento, bom
senso, eqUllibrio, independência. Preci
sa estar apto a conhecer o problema, e
Julgar livremente, e com consciência.
se me perguntarem o que penso do Júri,
hoje, sou obrigado a reconhecer que tem
errado muito - no interior. Isto porque
geralmente as cidades do interior nio
tllm condições de constituir um corpo
de jurados com tOdas essas capaci
dades."

Solução que êle propõe para a readap
taçlio do Júri: Tribunais de Júri teg1o
nals. Atualmente, 'IrlbUDB.is de Júri são
realIzados em cad& comarca, com o ma
terial humano disponivel na localidade.

A organiZação Judíclá.rt& do Estado com
preende comarcas de prtmeiri\, segunda e

terceira. entrincia, além da Capital (en
trAncla especial). De acOrdo com o cres
cimento da população, além de outros re
qU1s1tos, as comarcas sAo elevadas da
primeira. até a terceira. Mesmo as co
marcas de terceira entrância têm, As vê
zes, dificuldade para. formar um corpo de
jurados sat1BfaUirio.

O Prof. Paulo José propõe a reforma
do Código de Processo Penal, com B p0s
sibilidade de se instalarem Tribuna1S de
Júri regionais. Na cidade mais impor
tante de certa região, seria instalado um
Tribunal. Os jurados seriam obtld08 em
tOdas as comarcas da regilo. Todos os
crimes passiveis de julgamento por Júri
popular seriam julgados no Tribunal re
gional. com jurados sorteados entre os
lnscritos, das diversas cidades.

Isso faria com que as pressões locais se
dlluissem: o jurado de uma cidade difi
cilmente seria pressionado pelos lnteres
sados no julgamento ocorrido em cidade
geralmente distante.

Ao mesmo tempo, segundo entende o pro
fessor, haveria a possibllidade de se se·
l~ione.r corpo de jurados, escolhendo
pessoas que reunissem as aptaçl5es 'que
êle admite. seriam advogados, mêdlcos,
engenheiros, professores - aqU1lo que
êle chama de "aristocracia intelectual".

"Aristocracia" no seu bom sentido: do
as pessoas que têm maior capacidade de
di!cern1mento, devido aos estudos reali
zados. mo se trata de aristocracia econô
mica ou coisa assim, mas de um grupo de
pessoas que têm maior capacidade para
agirem livremente, sem mêdo das pres
sões eventuais, de interessados na absol
vição ou condenação do réU."

Para o professor, não se Justifica. a. opo
sição ao Júri baseada na afirmação de
que "todos os crimes menores sio julga
dos por técnicos, os juizes. E, no caso do
crime mals grave, aquêle que atenta di
retamente contra a vida, o acusado é
jUlgado por pessoas que nAo conhecem
Direito";

"Não acho o crime de morte o mais
grave: embora 1ndívidualmente o .seja.
geralmente êle é praticado pelo deUn
qUente menos perigoso - na maioria
dos casos não se trata de um criminoso
proUsslonal (embora êles também eXis
tam), mas de uma pessoa que mata de
Vido a certll8 condições especiaiS, como
wn adultério, a violentação da f1Jha
etc. Os outros delitos d.o praticadoa.
normalmente, por profissionais: o rou-
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00, o assalto, o latrocínio" <roubo cOm
assassinato <la vitima, delito que não é
de competência do Tribunal do Júri,
mas de juizes togados).

"Ori/., se o criminoso não é o profis
sional do crime, se êle matou em decor
rência. de circunstâncias especiais, é
ainda mais justo Que seja submetido ao
julgamento de seus pares. Como pes
soas do povo, os jurados têm condição
de examinar o fato, e verificar até Que
ponto a prática do crime é uma con
seqüência sob certo aspecto natural. 1:
êsse aspecto de democracia e humani
zaçâo da Justiça que toma o Júri po
pular um instituto ainda necessário, no
momento de se jUlgar se um acus.'ldo
deve ou não ser condenado irremedià
velmente, com tôdaa as conseqüências,
com tõdas as conseqüências advindas
da condenação."

Consignada a acusação através das opi
niões supra transcritas, registremos os têr
mos da defesa do Júri, igualmente propa
lados pela Imprensa.

O Jornal do Brasil de 27-11-69 prestigía a
instituição sob o rótulo "Prestígio do JUrt".

O artigo encara o Tribunal popular em face
do Projeto n,o 2.078. atribuindo~lhe valor
educativo e sentido político:

"A instituição do Tribunal do Júri está
ameaçada de limitação que na verdade
lhe cassa a soberania. O projeto de lei
mandado ao Congresso pelo Executivo es
tabelece que os juízes l:1e 2." instttncia.
podem rever e mesmo reformar o vere
dicto do Tribunal popular. Podendo o juiz
togado modificar a decisão do corpo de
jurados desaparece a soberania que é a
essência do Tribunal do JÚli.

Os crimes àolosos contra a vida huma
na, isto é, aquêles cuja execução carac
teriza a vontade de matar. são jUlgados
por um tribunal constituído de sete pes
soas competentes para decidir em nome
da sociedade. Qs jurados são figuras iden
tificadas com a sociedade e representa
tivas de suas camadas mais responsáveis.

São geralmente funcionários Dúblicos e
figuras de destaque no meio social.

Os julgamentos pelo Tribunal do Júri eu
celTlWl um alto aspecto educativo. pois
os debates condw:idos de fonna a escla
recer os leigos. para a decisão justa, in
teressam tôda a sociedade na sentença.

:este oontido didático não tem sido sufi
cientemente ressaltado e. no entanto. êle

é profundamente democrático, pois asse
gura li própria sociedade a participação
direta. no julgamento dos crimes.

Sempre hOUve uma corrente de opinião
contrária à existência do Tribunal do
Júri, mas no consenso popular os julga
mentos jamais foram considerados pou
co representativoo da média. das opiniões.

Tôdas as críticas se resumem em atri
buir a um ato de jUlgamento a interfe
rência emocional e sentimental, em de~

trimento da forma. isenta. com que têc~

nicamente muitos encaram o ato de fazer
justiça. Mas, por outro lado, os juIga~

mcntos ganham substância humana
quando captam e refletem os estados de
espírito da coletividade. Estli é uma for
ma de revestir de autQridade e substân
cia C} julgamento, pois na. medida em
que o ato de julgar os crimes cometidos
contra a vida de outro ser humano é car
regado de densidade humana, a Justiça
parece se colocar ao nível dos homens e
náo de fórmulas e leis álgidas.

Durante o Estado Nôvo, o Tribunal do
Júri foi abolido, sem qualquer vantagem
de ordem prática para a contenção do
crime. A Constituinte de 46 o restabele
ceu com base na soberania qUe lhe é es
sencial. Não se sabe como, surgiu um
projeto especial de lei que dâ ao juiz to
gado o direito de modificar a decisáo, in.
terpretando o veredicto aO arrepio do
tribunal que o proferiu, com base nos
autos e no esclarecimento produzido pelos
debates.

O Tribunal do Júri encerra aspecto po~

liticO inequívoco, pois é a projeção do
sentimento democrátíeo na esfera. da
Justiça. O assunto deve ser esclarecido
no devido tempo e com a devida antece~

dência. a fim de ser uma peça. a mais no
ajustamento do Brasil ao seu destino, em
que a liberdade e a responsabilidade se
associam corno contribuição do individuo
para. o progresso moraI, social e político
da nação."

"Defesa do Júri vai ao Govérno" - no
ticia o jornal altima Hora, em 4-12-69, his
toriandO o fato nos termos abaixo:

"Vai ser entregue ao Presidente· da Re~

pública, ao Ministro da Justiça, aos líde.
res da Câmar~ dos Deputados e óo Se
nado Federal, bem como aos presidentes
da ARENA e do MDB, moção assinada
pelos "brasileiros que acreditam no Tli
bunal do Jlíri e o sab€m tradicionalmen
te vincUlado ao regime representativo; os
brasileiros que tambêm não ignoram ser,
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por isso, o Júri uma instituição pol1tica
figurando no capitulo constitucional dOIS
direitos e garantias individuais".

A moção, insetita. em Ate., na. 8eQão ex
traordin6.ria ontem realizada pelo n Tri
bune.l do Júri, acentua. que seus signa
tários só podem compreender o Jür1 "na
sua autenticJdade democrática, 8Obe.nmo
nas suas deciSões, mantido constitucio
nalmente no que é e só deixou de ser em
cDla.psos melanCólicos e superados sempre
peJa vontade popular."

A moção de que dá notícJa a lJltim4 HOTa
é assJnada pejos Desembargadores Jost MtTR
TA RIBEIRO, PA118rmO N ASCDIEN'rO I: BANIlEIItA
8TAJO'A, o primeiro, Presl.dente do TribUnal
de .Tustiça do Estado da Guanabara e 08 úl
tlm08 ex-Presidentes do n Tribunal do Jliri,
além de outros algnatár.los, e vaaada nos têr
mos segu1ntes: (116)

"Assinam êste requerimento:

os bra.s.Ueiros qUe acreditam no Tr1bunal
do Júr1 e o sabem tradicionalmente vin
cUlado ao regime representativo; 08 bra
sileiros que também não 19noram ser, por
Isso, o Júri uma instituição pol1t1Ca figu
rando no capitulo constitucional dos di
reitos e garanttas individual.s; oa br881
lelros que só podem compreendê-lo na
sua autenticidade democrática, soberano
na.!! suas decisões - mantfdo constitu
cionalmente no que é e só deixou de ser
em colaPsOS melanc6licos e superados
sempre pela vontade popular;

os brasfieiros que sabem que a verdade
não está só nos livros e se aprende na
Vida, atx'avéB da experiência comum
também;

os brasileiros qUe neste documento pres
tam homenagem a MAGAJlIM08 ToRRJ:8,
Juiz e defensor do Júri, reproduzindo. a
seguir, trechos da sua pre~ biatórica
e que tanto serviram é. sobrevlvência e
restauração democrática do tribunal po.
pule.r - Júri é part1c1pe.ção d~ta. óa
Sociedade na repressão dos crimes. tio
legitima, pois, como a do povo na
feitura das leis, e que nAo se
exige hab1J1tação técnica (CAlUtARA).
e como é fUndamental principio de
mocrático o do min1Jno de delegações
(JoÃo ARAt1DM, lógico é que o próprio
povo. que legisla, também aplique, êle
mesmo, Wl suas prevenções ~m tl'Ul.térl&
vital e orgânica, como é a cr1tn1nal (JoÃO
BARlIALHo); porque só ao poder que as faz
é compreens.fvel a llberdach! na apllca-

ção elas leis para que. como convém,
possa "acomodá-las às neceesidade8 de
cada época e lugar (CAJVAl.IIO Mo'DRlO) ".

.. A lei penaJ., detnO\\l!,t;rou~, 116 ,
perfeita quando acompanha de perto a
moral do Povo, lleDdo lIto pou(Ye1 16
mente pela lnterpretaçAo, ante o evolver
dos costumes. Por outro lado, pena é con
venIêncfa: defesa soclal, como edueac;lo
e prevenção. A ciência, ao contrário, é
lógica e determinista, excluindo impu
tab1lldade, que é um conceito empfrlco,
ou mero COn&et\SO. JUliM fim m.t6na. ~n·
minaI, nAo é. pois, tarefa cientJt1ca, mas
eminentemente prática, pela complexlc1a
de edUcacional (do indiViduo e da So
ciedade) e pelo imponderável da etJ.olo.
gia do crime (causas mórbklaa, ét1caa,
econÕJnicas; ocasionais e permanentea;
JndiY.ldua1s OU sociais)."

FIrmam êste documento 08 braaUeiroI
que requerem a sua inaerçAo em Ata
dêste Tribunal para conbeclmeIlto· de
todo o BrasJl, e que s6 podem sentir e
ver, nas palavras e atos do Exmo. Sr.
Presidente da República, atos e pala
vras tão expressivos no !'UDlo democrá·
tico e do pleno estado do Direito. a cer
teza de que o Júri soberano &erA, tam
bém. como tem sido sempre atra'" da
histOria, a Prova daquele propósito que
tanto correspOnde ao anseio nac1ODA1,"

Já a 13 de novembro. o Conselheiro Dr.
CAJU.OS DE ARAúJO LDIA. do CoD.lelho Pederal
da Ordem dos Advogados do BruD, .trav61
de indicaç40 solicitara que O Conae1bo lIe
manJfesta.s8e em nome da clasae doa advo
gados. com referência ao I 18 do art. 1&3
de. 1ilm1md\\. u.O à Cuia de 1~', ~ mII11
tém a iDstltulçAo do Jür1, selQ contudo con
signar a SOberania de 8\l88 decia6ea.

Eis li lndicaçtIQ e a respectiva J~-
çIo: (116)

"Com fundamento no art. 18 do l!:Btatuto
da Ordem d08 Advogados do Braa11
indtco que o Conselho Federal se mani
teste, em nQ\t\~ d. ~1uMl dil6 'Ad~,
COm referência ao texto do I 18 do azo..
t1go la3 da Emenda n9 1 da ConstitUÇlo
de 1967, texto êlllle que reUrou a palavra
soberania ao que se relaclon& com .. 1n$
titulçio do Júri, que é mantfcJa.
Para essa matéria, rele1'aDtfasJmll, de
âmbito nacional, peço, também, urgblciG.

Justljicaç40

..... as duas 1nstitulç6es (RO\'êmo repft
sentativo e Júri) descem du DUlIIDU
vertentes.....
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a. zona ocupada pelo Júri através do
mundo contemporâneo traça quase exa
tamente o meridiano jurídico da civiliza
ção, e, pela nitidez com que a sua reali
dade se acentua de pais a país, se pode
ria determinar a situação da liberdade in
dividual no seio de cada povo" (RUI BAll
BOSA). O Júri é uma instituição política.
Disse-o Rui Barbosa, vinculando, corno
tantos já o fizeram e a consciência na
cional consagra, essa instituição à demo
cracia.
Todo o pOder emana do povo e em seu
nome é exercido - está no pórtico de
entrada da atual constituição.
O povo elege o Presidente, guardião do
Executivo; o povo elege seus represen
tantes, qUe integram o Poder Legislati
vo; o povo julga os crimes dolosos con
tra a vida, com soberania, porque era
politicamente indispensável, num regime
democrático, que o Poder Judiciário tam
bém apresentasse idêntica raiz, a da von
tade popUlar.
O Júri sempre teve adversários. Na ver
dade, e, na maiorja, são eles os jnimi
gos da democracia, os que não aceitam
essa experiência.. milenar que também
procede dos homens bons dos conselhos
portuguêses, os quais, por sua. vez, o be
beram na fonte romana. Os que não
compreendem que os defeitos e fallias do
Júri não são da instituição e sim dos
jurados mal selecionados pelos ... juí
zes togados, os juizes profissionais, os
que estudam nos livrrn; e que não admi
tem a sabedoria dos que aprendem na
própria vjda 1 Por isso. mestre Ma~a

rinos Torres, defendendo com garra a
instituição quando a Constituição di
tatorial do Estado Nóvo a omitiu, acusou
frontalmente os colegas; j'acuse, gritou
êle, levantando a máscara! Nesta épo
ca em qUe a inspiraçá,{) dos leigos an
tecede a própria Ciência, em que há ca
deiras de ficção cientftica nas grandes
universidades - ah! Flash Gordon, ah!
Júlio Verne ... é nesta época qUe os
inimigos do Júri vêm a público pleitear
a extinção da soberania sob o pretexto
de que essa palavra não está expressa
mente na constituição. Não precisava
estar. e mantida a instituição do Júri,
tanto basta. Só se mantém o que existe,
o júri sem soberania não é Júri.
Como pois, se manter o júri castrado, o
júri mutilado, o Júri ornamento de urna
representação sem autenticidade! Ah1 os
ignorantes do Direito, os leigos, prati
cam heresias! E os togados? São êJes
perfeitos?

O Tribunal de Justiça podendo rever
a decisão do JÚri é violentar, a nosso
ver, primeiro a Constituição, que faIa
em manter e finaliza, corno a anterior,
definindo a competência e omitindo pa~

ra não repetir elemento corno o da ple
na defesa qUe está também no elenco
das garantias e direitos individuais; se
gundo, é, em matéria de instituição p0

lítica, que, pOrtanto, politicamente deve
ser considerada, subestimar a palavra,
o compromisso autorizado e público do
primeiro magistrado, o Presidente da Re
públiCa, no rumo do pleno estado de di
reito e da plena democracia, uma demo
cracia com liberdade e com responsabili
dade, corno, pois, em evolução democrá
tica admitir um retrocesso, uma parada
dos ponteiros do relógio da História?
terceiro é permitir que a imagem vivida,
do Estado Nôvo - imagem sofrida 
se repita no espírito do povo, o que nos
parece injusto quando agora, com o le
vantamento do recesso do Legislativo,
com as manifestações tão ricas e den
sas de espírito público do Exmo. Sr. Pre
sidente da República, todos temos de
acreilitar em todos, e, portanto, no povo,
para a integração nacional.

Atualizemos o Júri. Melhoremos o Júri.

Não permitamos qUe certos juizes toga
dos, por incompreensão ou subconsciente
frustração, encarregados, lIor lei da esco
lha dos jurados, se omitam na seleção que
se impõe para o bom nome da institui
ção. Aperfeiçoemos o Tribunal do Júri,
que floresce nos Estados Unidos, na stúça,
na Inglaterra, aqui e aU sujeito a in
fluências específicas, mas em todos êsses
paises inspirando-se na fonte da vontade
popular.

l!:sse projeto, que abastarda e mutila o
Júri, se contrapõe ao propósito presiden
cial, que reflete o anseio nacional, colide
com as mais puras traillções do Brasil."

A indicação transcrita, do Conselheiro Car
los AraÚjo Lima, recebe moção de apoio dos
presídentes das seções da Ordem dos Advo
gados do Brasil, na reunião nacional reali
zada em Belo Horizonte, de 27 a 30 de no
vembro. A moção é formulada a 28 daquele
mês, presentes os representantes das seções
dos Estados do Arna:loonas, Mínas Gerais,
Pjauf, Pará, Pernambuco, Maranhão, Bahia,
Mato Grosso, Ceará, Paraíba, Sergipe, Gua
nabara, Goiás, Sã.o PaUlo, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e Paraná.

O Estado de São Paulo, de 9-12-69, divul
ga noticia segundo a qual seria examinado,
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naquela data, pelo Conselho Federal da Or
dem dos Advogados, relatório do jurista CLÓ
VIS R.uw.HETE, em torno do § 18 do art. 153
da Emenda n,o 1 à Carta de 1967.

O relatório em questão, realmente discuti
do na data prevista, teve origem na indica
ção retro focalizada, do Conselheiro CAlILOS
ARAÚJO LDIA. Begue-se o contel1do do do
cumento: (117)

"1. O eminente Conselheiro Or. Carlos
de Araújo Lima, invocando o art. 18 do
Estatuto da Ordem dos Advogados, indi
cou em regime de urgência - "que o
Conselho Federal se man1!este em nome
da classe dos Advogados com referência
ao texto do § 18 do art. 153, da Emenda
n.O 1 da Constituição de 1967, texto êsse
que retirou a palavra soberania no que
se relaciona com a instituição do Júri,
que é mantida".

A propósito, vieram-me às mias dois do
cumentos. Um é o texto do Projeto de
Lei encaminhado ao Poder Legislativo,
com Mensagem do Executivo (JornaZ do
Brasil, 22-11-69, pág. 5), e que pretende
alterar artigo do Código de Processo Pe
nal quanto à Apelação em matéria de
Júri. O outro documento constitui "Mo
ção de Apolo" à indicação do Conselhei
ro Or. Carlos de Araújo Lima e é fIrma
da pelos Presidentes das seções estaduais
da Ordem dos Advogados, que estiveram
presentes à reunião de Presidentes reaU
zada em Belo Horizonte entre 27 e 30 de
novembro último. Junto ambos os pa
péis a êsse Relatório.

2. Quanto ao Projeto de Lei para emen
da do Código de Processo. d111genciei,
sem obtê-la, informação quanto ao pro
cesso legislativo escolh1do pelo Executivo
no que se refere ao prazo para a sua
apreciação pelo Leg.illlatIvo.

3. Do confronto do atual Código de
Processo Penal com o Projeto, verifIca
se que se pretende a alteração do art.
593, que é referente à Apelação Criminal,
nos pontos seguintes. sendo. mantidos os
casos da adm1ssibilldade e prazo, ora
vigentes:

Redação atual:

"§ 1.° - Se a sentença. do Juiz-Presi
dente fOr contrá.r1a à lei expressa ou
divergir das respostas dos jurados aos
quesitos, o Tribunal ad quem fará a
devida retificação."

Redação do ProJeto:

"fi 19 - Se a sentença do Juiz-Presi
dente fOr contrária à lei expressa ou
divergir das respostas dos jurados aos
quesitos, o Tribunal ali quem a refor
mará ou a retificará, conforme o caso."

O verbo reformar introduzido onde ape
nas cabia retificar ampUa a competência
da segunda. instância, mas apenas no
exame da legalidade da sentença do Juiz·
Presidente ,sem atingir o veredicto.

NOvo parágrafo apOsto ao art. 593 res
tabelece a norma do art. 605 do C6dJgo
de Processo Penal, que tinha sido revoga·
do pelo art. 12 da Lei n.O 263, de 23-11-48,
e regula contradição entre respostas e
quesitos.

Jt mantido pelo Projeto o atual f 2.9 do
artigo, quase integralmente.

Entretanto, onde o Projeto altera multo
a Lei atual é no § 3.'1' do art. 593 do Có
digo de Processo. Passa a figurar como f
4.9 do Projeto. l!: nêle que está tMa a
matéria da rumorosa controvérsia atual
referente à extinção da chamada sobe
rania do Júri.

Redação atual:

"§ 3.° - Se a ApelaçAo se fundar no
n,9 m, letra d dêste artigo, e o TrI
bunal ad quem se convencer de que a
decJsão dos jurados é manifestamente
contrária à prova dos autos, dar-lhe-'
provimento para sujeitar o réu a n6t1o
julgamento; não se admite porém pelo
mesmo motivo, segunda apelação."

Redação do Projeto:

". 4.0 - Se a ApelaçAo se fundar no
n5' TIl, letra eZ dêste artigo, e o Tribu
nal ad quem se convencer de que a
dec1São dos jurados é manifestamen
te contrária à prova dos autos, dar
lhepá provimento para conforme o ca
80, apZicar a pena ou a medUla ele S8
gurança que entender justa ou ab.rolver
o réu."

4. Nota-se que o Projeto restabeleceu
norma pr1m1t1va, a do art. 666 surgida
com o Código de Processo Penal, em 1941,
sob o regime da Carta de 1937, quando o
Júri não constava da Constituição, e até
houve quem o supusesse extinto, O
Código, quando decretado, havia incor
porado a seu texto a Lei n.O 167, de
5-1-38, Que reorganizara o Júri na au
sência de norma constitucional. I:ue e
outros artigos no entanto vieram depois
a ser subBtituidos ou revopdoa pela Lei
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n.Q 263/48, em decorrência do conceito
constitucional do Júri, a partir de 1946.

A divergência portanto entre a lei de
processo atual e a pretendida pelo Pro
jeto está na apelação do veredicto con
trário à prova dos aut{)s (art. 593, n.'? IH,
d, Código Processo Penal). Conforme a
lei atual, o Tribunal de Justiça neste ca
so manda a nõvo Júri, quando conven
cido de contrariada a prova. Mas pelo
Projeto, o TribWlal de Justiça terá com
petência, êle próprio, para desde logo
condenar ou absolver o réu, ao julgar a
apelação; e assim penetra no mérito do
veredicto. Substitui o Júri."

:/l;sse, o RelatórIo.

Prossegue o documento, com o voto do Re-
lator:

5. A Emenda n.o 1 à Constituição de
1967, promulgada em 17-10-69,.declara no
art. 153 n.o 18:

..~ mantida a instituição do Júri, que
terá competência no julgamento dos
crimes dolosos contra a vida."

Constata-se que a Emenda n.\> 1 supri
miu a referência à chamada "soberania
do Júri".

De fato,
a redação anterior dizia: "São man
tidas a instituição e a soberania do Jú
ri"; e definia a mesma competência.

Portanto, a Emenda, se é certo que man
tém o Júrj, institujção constitudonaJ,
deixou no entanto de referir-se à sobe
rania, como fizera o constitUinte de 1946.

6. Uma controvérsia agora surge para
que se defina o poder atual do legisla
dor ordinário na organização do Júri.
Indaga-se precipuamente, ante a supres
sáo da referência constitucional à sobe
rania do Júri, se poderá agora a lei de
processo submeter à decisão dos Tribu
nai$ de Justiça, também o mérito do ve
redicto do Júri. Tal indagação deixa
de $er ociosa ante o Projero de Lei apre
sentado, que prevê a reforma do veredic
to, não por um nôvo Júri, mas pelos Tri
bunais de Justiça na apelação, que, as
sim, passam a decidir sôbre aquela ma
téria de fato privativa do Júri em casos
de crime doloso contra vida. e qUe se re
sume na existência material do deilto e
na imputação do acusado.
7. O projeto parece-me inconstitucional
quando faz o Tribunal de Justiça decidir
aquela matéria de fato no crime doloso
contra a vida, que é constitutiva do ve-

redicw do Júri. Júri, instituição política
que a Emenda n.'? 1 mantém, consiste em
o cidadão acusado ser julgado por seus
pares e não por qualquer órgão judiciá
rio, quanro à matéria de fato do crime
de sua competência constitucional.

Importa observar que a Emenda n.ç 1
manteve o Júri, de modo solene e im
perativo, com a sua autêntica e histórica
natureza juridica.

De fato é de se ressaltar que o Júri não
figura na relação dos órgãos compreen
didos no Poder Judiciário, enumerados
pelo art. 112 da Constituição. Longe dis
so, o Júri inclUi-se nas garantias indi
viduais inserido na "Declaração de Di
reitos".

:Él pois direito inviolável do individuo em
sua confrontação com a Lei e com o Po
der Público, com o Judiciário inclusive,
ser previamente julgado por concidadãos,
em matéria de crime doloso contra a vi
da. A Constituição garante ao individuo
ser julgado por seus pares, em tal caso.
Não se pode assim ver no Júri, a primei
ra instância do Judiciário, integrado nes
se ramo do Estado. A função do Júri é
exercicio de poder politico cerro e co
nhecido, pelo individuo, rente com o Po
der JUdiciário mas fora dêle, indepen
dente dêle, ainda que p6sto sob o contrô
le judicial pela lei de processo, mas
quanto ao regime de legalidade.

Não é necessário dizer - soberania; bas
ta dizer - instituição do Júri. Foi
reação ao espírito autoritário de 1937 que
fêz a Constituição de 1946 referir-se à
soberania, pois, naquela, o Júri não figu
ra, contrariando a tradição constitucional
e para deixar livre o legislador. Em 46,
o constituinte restaurou a garantia que
o texto de 1967 mantém. Desnecessário
dizer soberania, quando se inscreve Júri
nas garantias.

8_ A lei processual incumbe organizar
o Júri, que é instituído como garantia
constitucional. Na lei, misturam-se as
suas regras institucionais, que são as da
essência do Júri, com outras secundá
rias, as processuais e operativas.

Se em Direito Penal d1stinguir norma
substantiva da adjetiva a m.atéria é tor
mentosa, de qualquer forma, quanto a
Júri uma noção residual da junção per
manece, que é irredutível e essencial,
após despojarmo-lo das vestes da sua
organização compósita e das regras de
seu funcionamento.
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:tsse conceito residual é o JúrI em sua
atuação material, tal como nos vem de
sua origem e da sua longa história de
oito sécUlos, de sua tradição ao entrar
no Direito nacional e do estudo compa
rado dêle em outros povos: Júri é o
julgamento do cidadão por seus pares,
ao menos quanto à existêncla material
do delIto e à procedência da imputação,
tratando-se de crime. :tsse, o conceito ir
redutIvel. Essa é, pois, a garantia cons
titucional em cuja constituJçâo intima a
lei processual não pode penetrar, em ato
de cujo mérito é fechado à lei ordinária
dispor.

Na verdade, resta largo campo à lei. Ti
rar ou dar ao veredIcto, pronunciar-se
sôbre atenuantes ou agravantes. Garan
tir ou não a incomunicabilidade. Insti
tuir a contlnuJdade ou mtelromper a
assentada do jUlgamento. Exlglr no Júri
a parIdade ou a imparfdade de seus
membros. E êle prosseguirá J\hi, porque
não reside ai a sua essência, D1a8 sIm no
fato de indiVÍduos julgarem Individuo sô
bre estrita questão de fato quanto à exis
tência do crime e à procedência da acu
sação. O Júri anglo-saxOnfco 8Ó conhece
um quesito; "Guilty or not guIlty".

9. :tsse ato de JUlgar o fato do crime e
BUli. autorIa, é entre nós, garantia cons
titucional de dl.reito Inviolável do indivi
duo. Não é função atribufda. mas tirada
ao Judiciário. Dai a inconstitucion&1l
dade da Lei que der ao JudIciário a com
petência que a ConstituJção lhe tirou para.
proferir, no lugar do Júri ou emendando
o Júri, o veredicto sélbre a questio de
fato que é de seu poder privativo pro
nunciar.

10. J!: velha questão constitucional já
decidida, a irredução \lltima da função
do Júri, pela lei de processo. Foi levan
tada nas prlmetn.s experiências da Cons
tituição de 1891. Também ela havia in
sertdo o Júri, na "Declaração de Direftos",
e até com redação mais sucinta. que a
ll.tua1. <Art. 72, no;> 31 - "J!: mantida a
lnstituJçAo do Júri".)

A competência legislativa então atribuf
da aos Estados sóbre matéria processUAl,
de Infcfo fêz supor na Federaçio que se
inaugurava, que SÓ haveria Jürf em ques
tões de Interêsse da UnJio ou perante a
Justiça Federal, pois o havia instituído,
ao Júri a Constituição Federal. Mas fof
a verificação da sua natureza de garan
tia indfvIdual que fêz ver então que o
Júri pertencia ao povo e não era aparelho
do Estado. Dai os CódIgos de Procesao

Penal editados peJos Estados, passarem
um a um a orge.n1zé.-l0, para o exerclclo
pelo individuo, da garantla constitucio
nal. J!: o que se lI! nos constituclonali8taa
da época de Barbalho e Pedro Le8sa.

Fof então ImpOsto apurar & clara distin
ção da matérfa processual, que é o leVll8
tlmento operativo do Júri, da matéria de
sua essência, que é ato de exerefclo da
garantia constitucional.

Dl! comentaristas da ConstltuiçAo, bem
como os tratadistas de Júri, ao tempo da
Constituição de 1891, del.xaram clartfi
cada a matéria. E são todos repostos
na atull.lldBde, pois hoje o texto constl
tuclona.' repete as palavras do de 1891,
apenas acrescido da 1fmitaçAo de compe
tência ao çr1me doloso contra a vida,

11 . De fato o Supremo Tribunal Pe
d.ere.l, no inicio da Repúb1lca, nos come
ços do tratamento legal do Júrf instituído
como garantia constitucional, definIu as
características do Júri que & lei deve obe
decer.
Foi na Revisão CrIminal nO 406, de
7-10-99, versando a LeI nO 10, de 16-12-96
do Estado do Rio Grande do Sul, defen
dIda em páginas de Ruy Barbo6&, art
tadas daquele sõpro largo de erudlçAo
histórica e Direfto comparado com que o
Advogado inigualável, da tr1.'DUn&, enstnou
RepúbUca Federativa nesse Paia. O Su
premo apartou entAo a essênc1a do Júri,
da matéria permitida à lei de procesao.

No Acórdão, a COrte declarou ser carac
terfstica do Júri, a atrIbuiçAo de "Jul&'a
rem êsses Jurados d.e ccmscUncfG".

E acrescentou:
"Respeitados êsses caracterfstIcos, po
dem as legislaturas dos Estlld08 alterar
a lei comum do Júri,"

Ora, tomando ao Projeto de LeI atual,
que atribui aos TrIbunais de Justiça
emendarem o veredicto do Júri, per
cebe-se que a lei insurge-se contn. B.

Constituição e cassa a garantia, decla
rade. de direito Inviolável, que é o vere
dicto do Júri.
12. Também Da eaaitorea ena1nam que,
entre nós, à lei processual incumbe orga
nizar o Júri, contanto que nIo o mutile,
pois é instituição com natureza de garan
tia. constitucional.

Nesse sentido, basta invocar Barbalho:

"No reformulé.-Io (ao Júri), nada se
lhe inovará que possa sacrificar a ins
tituição; é visto que nio será permitido
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alterar-lhe a índole, a essência; do con
trário haveria perversão, depravação
dêle, isto é, com o nome de júri ter
se-ia coisa diferente; ficaria de fato
suprtmido; abolir p 5e-ia, sob disfarce,
uma garantia constitucional. Até onde
então pode chegar a reforma do Júri?
A tudo que nãu constitua seus elemen
tos basila,res, está visto. Mas quais são
êstes? OUtros não podem ser senão
aquêles sem os quais a instituição per
de seu caráter de tribunal populuT e
de consciência e sem os quais os acusa
dos venham a ficar sem completas ga
rantias de decisão Imparcial." (Barba
lho, "Comt." pág. 338.)

Também Whitaker em monografia clás
sica, ao tempo da Constituição de 1891
que é símile da atual em matéria de Júri,
confinna:

"O Júri em nosso entender foi man
tido como tnstituição; pode porém nos
elementos secundários de sua organi
zação e atribuições ser modificado e
alterado." ("O Júri", pág. 17.)

13. A interpretação histórica da insti
tuição do Júri leva à mesma conclusão.

Seja. a história geral do Júri, quando ~
1nglêses o criaram arrendando, do Rei
para o povo, o poder jurisdicional; seja
na história brasileira do Júri, quando se
deu a rutura de ordem jurídica da mo
narquia absolutista pOrtuguêsa aos golpes
do constitucionallsmo da Revolução do
Pôrto e, conquista o direito de expressão
do pensamento, criou-se então entre nós
o primeiro Júri para os delitos de abuso
da liberdade; seja na história geral, seja.
na nacional brasileira, o Júri surgiu liga
do aos direitos fundamentais do indivi
duo defrontante com o Estado.

Júri não é órgão do Estado.

A lei processual que entrega ao Poder
Judiciário a função de pronunciar o ve
redicto do Júri, em Segunda Instância,
contraria a sua esséncia e natureza, e
viola a garantia constitucional que re
veste a instituição.

H. O Júri recebe combate de duas ori
gens. Uma delas, os surtos de autoritaris
mo que assomam os Estados, e vemo-lo
bruxulear ou reacender-se, na proporção
da efetividade das garantias aos Direitos
Fundamentais. A outra fonte de agressão
ao Júri é o tecnicismo legista com vogas
cientfficas, qUe pretende submeter a.
ordem jUJ:1dica da sociedade aos ditames
ocasionais do Laboratório.

Estava em voga, o combate ao Júri pelos
da Escola Positiva, Lombroso, Ferri e
Garófalo dos fins do sécUlo XIX, quando
os Constituintes de 1891 reagiram à meia
ciência dêles, inserindo (} Júri entre as
garantias constitucionais. Colocaram-no
ao abrigo do legislador e do Juiz pcnolo
gista, bem como Imune às crises do Esta
do nas crispações de Poder. Barbalho re
gistra como reação dos constítuintes aos
penalistas positivos, a inserção do Júri
entre as garantias, furtando-o do Judi
ciário.

A verdade filosófica, é melancólico veri
ficar, já estêve na bôca de Savonarola e
na pena de Lombroso. Mas hoje edifica
ver que ninguém mais repete nem um
nem outro, e que todos sabemos que o
homem criminal é um mito, ao menos
concebido como o foi. Em oposição a estas
ciências de ocasião, o homem das ruas,
titular da garantia constitucional do Júri,
êsse continua representando o senso co
mum e a reação da comunidade ao deli
to. No Júri, êle pronuncia aquêle "Julga
mento de consciência" que produz a hu
manização da pena e da lei, e que intro
duz, na politica. penal, o contrafreio ao
tecnicismo científico e à habitualidade
álgida de jUlgar, do Juiz profissional.

15. Deve-se defender o aprimoramento
do Júri. E parece que os critérios da se
leção de seus componentes contêm o
segrêdo do seu aperfeiçOamento.

Denunciam-se as pressões espúrias, nas
Comarcas ronceiras; subjugadas ao "co
ronelismo", elas dariam as impunidades
sistemáticas indesejáveis. Mas também se
apontam falhas na seleção dos jurados
nos grandes centros.

Não é do Júri, o mal; mas dos Juizes to
gados. ~ sobretudo do sistema brasileiro,
das estruturas à volta do Júri, que pros
seguiriam, ainda sem êle.

Assina.la-se que, em gerações passadas, a
presença demorada de Promotores de
raça, no Tribunal do Júri do Rio de Ja
neiro, lançou a tribuna da defesa às bi
bliotecas, à pesquisa, ao aprimoramento;
e resultou a geração dos grandes crimi
nalistas brasileiros de ontem, de Romeiro
Neto, Bulhões Pedreira, Evandro Lins,
Alfredo Tranjan, Araújo Lima. Tantos
sáo os caminhos do aperfeiçoar das tns
tituições.

16. Numa. sessão do Júri, garantidos
pela Constituição, marcam encontro mas
não se confundem, o Veredicto e a Sen-
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tença e que sio a. "decisão de COIlIlClên
ela" e B formUlação legal da pena. OU
seja: o povo e o Estado.

11: inconstitucional a lei que Jntroduzir no
Poder JudJc1â.rlo a competência. para pro
nunc1ar no lugar do JúrI o seu veredicto.
sob pretexto de ordt:nat o processo do
seu tuncl.ona.m.ento. O "jUlgamento de
consclêncie." é o res!duo último da dIs
secção do Júri. E sendo êle garantia cons
titucional, é vedado à lei ord1nár1a extin·
guIr sua função e seu ato atribuindo ao
Judiciário competência para, em recurso,
decidIr de outro modo.

1'/ . Assim. ofereço à apreclaçAo do ego
Conselho Federal, a conclusão seguinte:

O "jUlgamento de consciência" é da
essência do Júri; e sendo êle garantia.
constitucional e nlo, órgio do Poder Ju
dIc1é.rfo, a leI de processo não pode atri
buir aos Tribunais, pronunciar pelo Jtlr1,
emendando-o, o veredicto 8Ôbre cr1Jne
doloso, contra a vida; entendendo-se por
veredicto a declsAo sObre a exIstência ma
terial do delito e a procedência da impu
tação ao acusado.

Submeto ainda ao eg. Conselho decldir
sObre a conveniência da sugestio contida
na "Moçâo de Apolo", firmada pelos Brs.
Presidentes secionais de. Ordem dos Ad
vogados, e que consiste em ser d1r1gido
empenho, ao ar. Mln1stro da Justiça, no
sentido da manutenção da soberania do
Júr1."

AJ)Ó8 o voto do Conselheiro Clóvis Rama
lhete, tem-se o acórdão abaixo datado de
9-12-69, e assInado pelo Presidente do Conse
lho Federal da Ordem dos Advogados do Bra
sU e pelo Relator da. matéria.:

ACóRDAO "A"

"Vistos, relatados e discutidos os presen
tes autos do Processo C. n.o 1.267/69. que
tratam de indicação do Conselheiro
Carlos de Araújo Lima a propósito de.
nova redação do § 18 do art. 153 da
Emenda n 9 1 da Constituição de 196'1,
Acordam, por maioria de votos, os mem
bros do Conselho Federal da Ordem dos
Advogt,dos do Brll.6U, em manifestar ao
Legfslatlvo e ao JUdic1é.do a apreellllão
dos Advogados quanto à sorte da InstI·
tuição do Júri e o empenho pela preser
vação na. leI da sua. soberania, tudo, en
f1m, com apOio no RelatórIo e voto do
Conselheiro-Relator, Dr. Clóvis Rama
lhete, peç$8 ttttegrantes dêste ac6rdão."

A Ata da 1.242.- 8eIIIo da. 38,- ReUDilo
OrdlnárlB do Conselho Jl'ederal da Ordem.
dos Advogados da BruU (COD8eJbo Plm1o),
rea11zada. em 9-13-69, ezttaord1nkJaJDente,
com a finalidade de disCUtir o problema em
tela. registra:

"O a&aunto provocou longo debl.te, tendo
usado da palaV1'B 08 Con8e1he1ros Agenor
Magalhll.e8. Mário GuJmarIes, Ronaldo
Machado, IvO d'Aqufno,. W1IIon do Eilto
Coelho e Gaston Lu1a do BIao. O Con
selheiro-Relator, com a palavra, esclarece
que o processo gira em t6rDo do exame
dos efeitos na ordem luridlca. em decor
rência da Emenda ConstJ.tuclonal n9 I,
que excluiu da. ConstitufçAo a retertncla
ê. soberania do Júri. Conclui aeu voto
"por dizer Inconstitucional o Projeto de
LeI que reforma o art. 598 do CódJao de
Processo Penal, na parte em que pretep
de sujelte.r o mérito do veredicto lW con
trole judicial, equiparando veredicto. 
que é garantia constitucional. ia demalI
sentenças de Primeira InstlIncfa do Poder
JUdiciário. Acolhe as recomendaç6es doi
Uustres ers. Presidentes das Eleç&!s da
Ordem dos Advog&.dos, constantu da
"Moçoo" que lhe foi enviada, anexa 808
autos, no sentido de que o Conselho Pe
deral manifeste 80S Brs. Pre8ktente8 do
senado e da Cêmara~, bem como
ao Sr. Minlstro da Justiça, a apreendo
dos Advogados quanto à sorte da Institui
çio do J6rl e o empenho pela. preserve.
ção nll. Lei da sua soberania". - Subme
tldo a votos, é o parecer do Conselhelro
Relator aprovado por quinZe a doia votos".

A dellberaçAo tomada peJo CoDaelbo se
concretiza, no tocante ao Poder t.ea'1a1átlvo,
no texto do 011c10 321~CP, de 12-1-10, do
senhor LAUDO DI: .AumDA CAJIAaaO. PresIdente
do órgão: (1l7)

"O Conselho Federal da Ordem doe
Advogados do Brun. em sessIo PleDAr1a,
realizada em 9 de dezembro último, apre
clando o Proc8880 nq 1.26'l/68, decorrente
de Indicação do Conselheiro Or. carlos de
Araújo Lima para que esta Entidade lIe
manifestasse sôbre a nova redaçIo do ,
18 do art. 153 da Emenda n.o 1 da CoQa
tltuiçio de 1967, deUberou expressar ao
Leg1Blativo e ao Judiclár:lo a apreendo
dos advogados quanto à sorte da InatltUl
çAo do Júri e o empenho pela preserva
çio na lei de sua autonom1a, tudo. et1fJm.
com apolo no reIatót1o., voto, ac6rdAo e
tópico de a.ta 1nclUBOll."

A 1n1c1ativ& da OAB e. em especJal, o Rela.
tório do Conselheiro Clóvia Ram.nate tece-
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bem da Imprensa atenção especlalfsslma; a
edição de dez de dezembro de 1969 do Cor
reio da Manhã do O Globo, do O Estado de
São Paulo, da Fôlha àe São Paulo, atêm
se à. reunião do Conselho Federal da OAB,
analisam e citam tópicos ão já conhecido re
latório, dando-lhe ampla divulgação.

Também o Conselho Diretor da Associação
dos Advogados de São Paulo se manifesta
contra a supressão da soberania do Júri, pro
nunciando-se pela inconstitucionalidade de
qUalquer projeto de lei que tenha por fito
eliminá-la. O órgão assim delibera, por una
nimidade, em sessão de 29 de abril de 1970,
após aprovar o seguinte parecer assinado pelo
Presidente da entidade, em exercício, Doutor
Diwaldo Azevedo Sampaio: (116)

"O projeto em estudo trata da alteração
do artigo 593 do Código de Processo Penal
no que se refere ao item IH que regula
menta a apelação interposta contra a de
cisão do JúrI.

A origem de tal projeto está ligada à. su
pressão da expressão soberania na Cons
tituição de 1969, entendendo-se, assim, fi
car a critério do legislador ordinário fi
xar ou não a soberania para as decisões
do Tribunal do Júri.

Cabe-nos, preliminarmente, a discussão
a respeito do texto constitucional.

Se a Constituição de 1967 - artigo 150,
parágrafo 18, garantia. expressamente a
roberania do júri, certo é que a Carta de
1969 - artigo 153, parágrafo 18, assim
preceitua:

uÉ mantida a instituição do júri, - que
terá competência no julgamento dos
crimes dolosos contra a vida."

Voltemos aos início da República quando
da promUlgàção da Constituição de 1891
na qual, inexistindo a expressão sobera
nia, o legislador simplesmente consa
grou: ":é: mantida a instituição do júri",

Folheando o opúsculo publicado por Ro
berto Lyra e no qual são transcritas pre
ciosas lições de Ruy Barbosa, é dêste
nosso eterno patrono que colhemos a li
ção de como Interpretar a norma cons
titucional vigente.

Dizia o mestre:

"Outro sentido nfu:> pode caber real
mente à fórmula: "É mantida a insti
tuição do Júri", Manter é conservar

o que existe, qual existir. Porque, dando
sôbre a coisa cuj a existência se man
tém, a prerrogativa de alterar as con
dições dessa existência, ipso facto, se
daria com êsse poder, o de cerceá-la,
baldá-la, nulificá-la, extingui-la".

Dir-Be~á, voltando ao presente, que ine
quívoca foi a intenção do Govêmo, que
promulgou a Emenda Constitucional n.o I,
de 17 de outubro de 1969, em extinguir o
caráter soberano da decisfu:> do júri po
pular.

Se valiosa pOà.e ser considerada a fonte
de interpretação histórica na avalia
ção de um texto legal, perquirindo-se da
intenção de quem o criou, o certo é que
a lei, seja de que natureza fôr, adquire
vida própria e autônoma, - despren
denão-se do cordão umbilical de onde re~

cebeu o sôpro inicial para sua vigên
cia.

Assim, ensinam os doutos e acoMelha o
bom senso.

Destarte, a interpretação a ser dada ao
dispositivo constitUcional é aquela se
gundo a qual a instituição do júri con
tinua soberana porque foi mantida, sem
qualquer ressalva.

Ademais, saliente-se que razão assiste
aos exegetas que deram especial ênfase
à expressão de qUe a competência do
Júri é para o julgamento de crime.s do
losos contra a vida.

Ainda neste ponto não houve qUalquer
ressalva.

Ora se o legislador não precisou que
tal competência se cinge à primeira ins~

tâncla, certo é qUe, em quaLquer grau,
o julgamento é privativo do tribunal po
pular.

se a Constituição diz que o júri é o com
petente para jUlgar crimes dolosos con
tra a vida, como O Tribunal de Justiça
poderá fazê-lo?

Assim, firmamo-nos entre aquêles que
entendem ser inconstitucional o projeto
em exame.

Dispensamo-nos de delender o Júri por
que essa entidade de classe, coerente
com sua tradição de bem garantir a tu
tela dos direitos e liberdades individuais,
coerentes com sua tradlçã.o que bem se
molda à tradição do Direito Brasileiro,
públicamente já se colocou contra a ten
dência de desnaturar o tribunal do júri,
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extraindo-lhe a seiva que o sustenta: a
soberania dos seus veredictos.

No entanto, na hipótese de ser enten
dido como constft\lCional o projeto, a
luta dessa entidade deve permanecer no
sentido de que o legislador ordinário ga
ranta a soberania.

A repulsa assim ao projeto deve ser a
paajçio dessa entidade.

Dispensável assim o seu exame. Porque
se o fizéssemos Iriamos nos deparar com
um texto repleto de Imperfeições e im
propriedades juridleas.

Exempllticativamente, leia-se o parágra
fo 49 da a1fnea a do Item m do artigo
693: .

"Se a apelaçAo se fundar no n.O m, le
tra d dêste artigo e o TrIbunal ad
quem se convencer de que a declsAo
dos jurados é manifestamente contrá
ria à prova dos autos, dar-lhe-á pro
vimento para, conforme o caso, apll
car a pena ou a medida de seguran
ça, que entender justa, ou absolver o
réu."

Autorlza-se, assim, se fÓT o ca.w, a aplicar
a pena que entender justa. Vê-se que
lhe falta técnlca e propriedade de têr
mos. O anteprojeto de CódIgo de Pro
cesso Penal que se encontra para exame
nesta casa nAo regulamenta especifica
mente a matéria. Asslm, conclUindo êste
modesto parecer, proponho manIfeste-se
a Assoc1açio dos Advogados de Sll.o Pau
lo pela inconstitucionalIdade de qualquer
projeto de leI que vise suprlmJ.r o caráter
soberano das decisões tomadas pelo TrI
bunal do JúrI."

o Conselheiro Carlos Araújo Lima, de·
fensor incondicional do Júri, em parecer que
se dignou de proporcionar à Revtsta de In
fonnação Legislativa, examina o Projeto
n9 2.078169 sob os aspectos da técnica e da
lógica, sugerindo o aprimoramento ou atua
llzaçAo do Tribunal Popular, batendo-se pela
defesa da soberania de suas sentenças.

Inspira-se "em 8eabra Fagundes, na
sua recomendaçio que, visando o aprimora
mento do ordenamento juridico, possibUita
em quadro mais autêntico o exerciclo da ad
vocacia".

''Da( o tema - continua Carlos Araújo
L1m& - tio marcantemente .sentido por
todo/! 08 que estávamos no Recife quando
da reaUzaçAo da 3" Conferência Nado-

naI da Ordem dos Advogados: G.I m&~

perfeições da elaboraç40 Z""fllatfvG • O
exercido da advocacia. O Item V deua
tese é, infelIzmente, de uma atualidade
cruciante: Dispensar o maior ctúdtIdo 4
concis40 dos textcn.

Que se entrosa com o item IV, a adver
tência que os leg1sladol'88 teimam em
I\bstralr como se o pudessem fuer ante
a irreversib1lldade do confllto entre Lei
e Direito, gerador da crise ·do Direito
atual: obedecer, rlgoro8a7Mn~ (o let1l
lador), à termmoloaia jurfdica 110 cem
ceituar e enunciar institutos, relaç6u I)U

situaç6es, direitos e obrlgaç6e, ,n uprt.
mfveis com exati4ão, 'la lblguagem lv
riàica.

Que vemos, prellminarmente, em &11101&·
rada evidência nesse projeto que já foi
tio oportuna e percucientemente ana
lisado, sentido e denunciado, como filie
mos prova anterior? A& tmpropr1edad.ea
já assinaladas pela lúcido pronuncia·
mento também da AesoclaçAo PaUlJata
dos Advogados no tocante ao I 49 da
alinea a do item III do art. 593 na
redação que se apresenta.

Coteje-se êsse dispositivo, &8Illm, tio ex
pressivamente mal formulado, com o do
§ 21':

"se ocorrer contradiçAo entre aares·
postas aos quesitos, o Tribunal ad
quem fará prevalecer a que se ajustar
à prova dos autos, salvo quando uma
Importar a absolvlçio e outra a con·
denação do réu, caso em que "lC decla·
rará a nulldade do JUlgamento,"

Vejamos êsse § 2.0 Dentro do projeto
faz~se tabUla rasa da soberania do J\1r1.

O Tribunal ad quem já teria poder para
se fór o caso aplicar a pena que snfen
lIer justa ou a medida de seeuranoa (que
entender justa) ou absolver o réu, êIae
é o § 49 ... parágrafo quarto ê8se em
que a hipótese previBta é 8 doa Desem
bargadores se convencerem de que a IU
cis40 d08 1urad03 é man'fena7Mnte cem
tTtirla à prova dos autcn ...

Que visa, então, o § 2.° ? Fixa e trontall
za, ou ... pretende frontal1zar (6sBe é o
drama irreversivel da crise a que aludi
mos) o caso da contradição entre &8 res
postas B.06 quesitos. Ne5Be caso, o tr1bu~

nal "cu! quem" fará prevalecer a que li!
a1ustar à prova 110' autos, 8aIvo quando
uma Importar a absolviçAo e outra a
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condenação do réu, caso em que se decla
rará a nulidade do jUlgllJl1ento,

Entende-se isso? Havera sinceridade téc
nica e lógica nisso? Por que anular, por
que contingenciar a renovação p.roces
suaI no nôvo jUlgamento se o quadro é
o mesmo dentro da atribuição da Segun
da Instância qUe pode a.plicar a pena, a
medida de segurança, aboolver ,qe; assim
entender justo '.,

Por que esse amor, êsse .respeito ao for
malismo que se esvai no inútil. no íno
perante, no contraditório'? PQr qUe ...
por qUe mandar a nôvo julgamenw, de
clarando nulo, se na hipótese do pará
grafo quarto tem poder para aplicar
pena, absolver, reconhecer procedêncía
quanto à medid\\ de segurança, por quê?
Para quê?

Como se explica isso? O psicólogo, em
profundidade, talvez deparasse nesse
ilogismo, nessa congérie de absurdos 
pois que levanta um problema qUe tem
atribuição para evitar ~ a prova dramá
tica do subconsciente do legislador onde
fermenta um melancólico e remanescente
respeito à soberania víncuiada tradicio
nalmente à instituição do júri, quando
não a lembrança de que o Tribunal
ad quem, caso convencido de que a deci
são dos jurados é manifestamente con
trária à prova dos autos, dar-lhe-á pro
vimento para sujeitar o réu a nõvo jul
gamento '" Pela Júri!

Com o Júri soberano é assim que acon
tece. Com um Júri descaracterisado, sem
essa condição essencial, não se com
preende mandar o jurado, por efeito de
anulação, julgar de nôvQ para, "m grau
de recurso, rever essa mesma decisão ..•

1 ~ l!:sse projeto que atenta contra a
Constituição porque se permite superá-Ia
(invocamos aqui fi. lapidar conclm;ão da
Associação PaUlista dos Advogados: se a
Constituição diz que o Júri é o compe
tente para julgar crimes doloso8 contra
a vida, como o Tribunal de JURtiça po
derá fazê-lo? J, que se apresenta tão
melancolicamente eivado de Improprie
dades e contradições técnicas, ê uma
confinnação a mais do que tantos juris
tas afirmam (.4, Legalidade democrática,
posse de Seabra Fagundes, publicação da
OAB de Pernambuco, 1970) isto é, que li

verdadeira elaboração legislativa fecunda
e pooitiva é a que resUlta de uma con
sulta democrâtica, ouvidos OS centros es-

pecializados de cultura, notadamente os
que advogam, sentem, estUdam o Direito.

Sentem e estudam o Direito que nem
sempre está na lei .,.

2 - Vale sempre repetir Rui:

"Garantir o Júri não pode ser garantir
lhe o nome. Ha de ser garantir-lhe a
substãncia, a realidade, o poder. Do con~

trário a frase constitucional zombaria do
senso comum. Uma refonna desfalcaria o
Júri no seu quorum.

Teriamos o Júri com seis, quatro, ou dois
jurados. Outro viria, que o con,,'ertebse
em corpo consultivo do juiz-presidente.

Ainda uma, e o acUsado perderia, pe
rante, He, o direiw essencial de recusa
ção, Mais um passo, e ficaria estabele
cido que, para absolver, fôsse mister a
unanimidade no conselho, ou que, para
condenar, bastasse um têrço, ou dois
quintos doS jurados. Através de tôdas
essas tnudançM teria o legislador a as
túcia de lhe não bolir na de12ommaçliv.

Era s2mpre o Júri o que ficava. Mas ti
nha isso de Júri alguma coisa mais que o
falso batismo?"

3 - O Júri, como tôda instiWição juri
dica, ~onservada a sua essência, acom
panha a vida, e, portanto, submete-se a
uma atualização que Jhe garante cres
cente llutenticidade.

Aprimore-se o júri. órgão político e pe
dagógico, será sempre um elemento de
civilização e de consciente parUcipação
de todos na interpretação da realidade
social.

SabemDs QUI.' ilustre jurista, Desembar
gador Carlos Luís Bandeira Stampa, vin
CUlado ao Tribunal do Júri por uma
admírãvel ação de Juiz e de' Homem,
elabora para o próximo Congresso de
Direito Penal a se realizar em outubro,
em Recife, uma contribuição ':!ffi que su
gere, entre outras medidas, o funciona
mento regional do Tribunal do Júri, isto
é, tribunal do Júri nas capitais dos Esta
dos e nas comarcas de maior expressão
com lurisdic;jio 'regional, () que eQuivale a
dizer abrangendo determinado grupo de
comarcas integrantes daqUela região.

4 - sugerimos que o IAB adote a mes
ma disposjç.ão da Associação dos Advoga
dos de Sã{) Paulo.
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A defesa da soberania do Júri é a defesa
de uma garantia e de um direlto. Logo,
não pode sofrer pll.1'a.da, colapso na con
tinuidade, uma vez que essa defesa é a
de todos.

5 - O Instituto dos Advogados Bras1lei~

ros, com Rui, repele o falso batismo do
Júri."

A essa altura, a Imprensa, aJém de discutir
o J1Ír1 em tese, passa também a divulgar
noticias referentes ao estudo do Projeto n."
2 .078/69 que objetiva a extinção da sobe
ranja das decisões do corpo de jure.dos.

"Cê.mara exam1nari a extinção da sobe
rania do júri", aDWlcla o Jornal do BrlUil
de 26 e 27-4-70:

"A ComÚ!SâO de Justiça da C§.mara vai
se manifestar têrça-feira. sôbre o pro
jeto do Oovêrno que suprime a sobera
nia do Júri, quando o Relator da maté
ria, Deputado José Lindoso (ARENA
Amazonas), proporá aos seus colegas sua
aprovação.

Embora reconheça que "a Instituição do
Júri conservou o seu marcante caráter
democrático de conquista de direitos e
liberdades contra a tirania", o Deputado
apoiará sua supressão, por ser "de todo
conveniente aos lnterêsses da socledade"
e porque "poderá inflUir na dJminuição
dos Úldices de cr1m1nalldade."

Continuando, com o subtitulo "O problema
da SOberania", acrescenta:

"O Govêrno federal deu ao Congre.sso
Nacional o prazo de 45 dias para apre
ciar B matéria. Alterando o Código de
Processo Penal, o projeto possibJllta ao
Tribunal a retificação da sentença do
Júri e ao apUeação da "pena oU da me
dida de segurança, que entender justa,
ou absolver o réu."

O Relator lembrará na Com1.ssão de Jus
tiça que "a fOrça e o prestigio do Júri"
decorrem do seu "marcante carater de~

mocrático" e que "essa facêta especifica
acompanhou a Instituição através de sé
culos";

- Assim é que as Constituições brasi
leiras a. inscreveram sempre no capitulo
que define os direiws e garantias bdi·
viduals.

No entanto, ressaJtará:

- l!: sabido que os jurados são passive1B
de sofrer 1Il1lul!nc1e.s de tMa ordem. Es-

sas Influências do de ordem Yár1a: pc
lftico-partldAr1a, sempre mUito rad1cal
nos munic1p1os; amizade ou InImizade;
poder econômico das fam1l1as maia po
derosas; e outras.

Ao prever que a supresslo da sobera
Dia provocará a queda doa indices de
crim1nalidade, afirmará. o Deputado José
Lindoso:

- l!: que a notória imunidade dos de
l1nquentes que slo julgados pelo J'úr1
tem sido o maior incentivo ao aumento
da cr1m1nalidade."

Reporta-se, por fim, li. uposlçio do sr. Mi
nistro da Justiça ao Projeto n9 2.078/69 e
transmite ponto de vista do Relator da pro
posição na Câmara dos Deputados, Deputado
José Lindoso:

"Em seu parecer, o Relator afirmará que
"os partidários da soberania dos vere
ditos foram perdendo terreno, pr1nc1pa.l
mente após sua vitória na Constituinte
de 1946. :t que a restauração dessa sobe
rania resultou no aumento e na impu
nidade dos crimes dolosos contra a vida,
em todo o Pais."

Apontará um adversário da sobersn1a do
Júri:

- "Afrânio Peixoto, grande professor de
Medicina Legal, convocado certa vez
para integrar o corpo de jurados do Tri
bunal presidido pelo grande Ms.garino
Tôrres, endereçou ao presidente uma
carta, escusando-se de comparecer e &le
gando "convicção doutrlnária contra a
instituição do Júri."

Indicará outro:

- "Nélson Hungria, em 1955, disse uma
entrevista: "A certeza da impunidade
arma o braço assassino de milhares de
brasJleiros todos os anos, neste parafso
do crime. Penas curtas, absolvições, car
taz jornal1stico, a estranha complacência
pública, 8 indiferença dos que llBSistem
transformam o Rio, São Paulo e outros
grandes centros nacionais numa vasta
área de delinqüência. Mata-se semanal
mente mais nesta cidade que em um ano
em Londres. Mata-se por uma aposta de
futebol. Mata-se por um beijo. Por uma
caiXa de fósforos. Por uma frase ... "

DIrá que, para extinguir o mil!. Nélson
Hungria prega. "a supressão radIcal do
Júri", que é a "justiça~loteri&", a "justl-
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ça cabra-cega", porque o Júri é "um ins
tituto obsoleto que está para a Justiça
contemporânea como o carro de boi está
para a eficiência doS' transportes moder
nos."

A TrtlJuna da Imprensa, através da pala
\'ra de Hélio Fernandes, focaliza o Tribunal
popular como instituição das mais democrá
ticas, encarando-lhe o desaparecimento como
um passo atrás em matéria de legislação.

Assim reza o artigo, sob o título "Posse
demorada dos futuros governadores e extin
ção inacreditável do Tribunal do Júri", no
que tange ao assunto sob exame:

"Quanto ao outro assunto, é ainda mais
sério, pois o Tribunal do Júri é institui
ção das mais importantes e democráti
cas, tendo sido criado e funcionado pela
primeira vez na Inglaterra (e poderia ter
sido em outro país?) no ano de 1215.

Como se vê, são mais de 700 anos de bons
serviços, de um triblmal qUe foi criado
para julgar os crimes passionais contra a
vida, e se não foi até hoje uma institui
ção perfeita (e quem é qUe pode atirar
a primeira pedra?), pelo menos tem pres
tado serviços relevantes, que de forma
alguma aconselhariam a sua extinção.

A nova Constituição acabou virtualmen
te com a Instituição do Júri, uma das
mais antigas criações do mlmdo. Antiga
mente, pelas Constituições brasileiras, o
Tribunal de Justiça podia anular a deci
são do júri (desde Que manifestamente
contrária à prova dos autos), mas não
podia julgar o mérito, absolvendo ou
condenando o réu. Cabia~lhe, conforme
os casos, unicamente anular o julgamen
to, marcando outro. E mais nada. E isso,
ressalte-se, quando o julgamento era visl
velmente contrário à evidência dos autos.

Agora, o Tribunal de Justiça pode entrai
no mérito da decisão do TribUnal do Júri,
e reformar integralmente a decisão, seja
para absolver um réu que foi condenado,
seja para condenar um outro que foi
absolvido. Isso acaba com Q Tribunal do
Júri, e torna seus julgamentos pràtica
mente inócuos, desnecessários, inúteis e
sem sentido, pois suas decisões podem
ser reformadas, e todo o esfôrço dos ju
rados desperdiçado.

Quando foi criado, em 1215, na Inglater
ra, o Tribunal do Júri tinha uma finali
dade que foi exaltada no mlmdo todo
como uma necessidade imperiosa: a exis~

tência de um órgão que "julgasse com o
coração e não com a cabeça", um trib'l
nal qUe examinasse os crimes passionais,
e levasse em consideração questões hUma
nas de um julgamento, qUe um Juiz de
Direito não poderia fazer de forma algu
ma, pois teria que se apegar à letra fria
e rígida da Lei.

Acabando com o Tribunal do Júri (pois a
tanto equivale a nova faculdade cons
titucional dos Tribunais de Justiça en
trarem no mérito e reformarem sentenças
do chamado Tribunal Popular), o Brasil
dá mais um passo atrás em matéria de
legislação. Também a limitação de tempo
para os advogados da defesa e da aCUL3
ção, que têm que ficar presos a um exiguo
e absurdo marchar do relógio quando o
que está em jõgo é uma vida humana,
tornou a nova legislação sõbre o Tribunal
do Júri, não só infeliz, como antidemo
crática e comodista. Foi um verdadeiro
retrocesso.

Isso, aliás, tem sido demonstrado de
forma brilhante e irrefutãvel, em diversas
oportunidades, por criminalistas do porte
de Sobral Pinto, Carlos de Araújo Lima,
Evaristo de Morais Filho, Mário de Fi
gueiredo, George Tavares e outros."

Pela soberania do Júri, como implícita no
18 do art. 153 da Emenda Constitucional

n.O 1/69, opina Arruda Campos em artigo
publicado no O Estado de São ?aulo de
9-8-70. Eis os argumentos em que se baseia
a opinião expendida, estribado, aliás, em Rui
Barbosa e Sampaio Dória:

"Contrariando a opinião isolada de alguns
eminentes jUristas, as entidades que con
gregam os profissionais da adVocacia es
tão se articulando na defesa do ponto
de vista d:l que a Carta Máxima atual
mente vigente assegura a soberania do
Tribunal do Júri, uma vez que dispõe,
no § 18 do art. 153, que a instituição
anterior é memtida.

Manter é "conservar", "permanecer", "re
sistir com êxito". O que foi mantida foi
a instituição, com suas caracteristicas
principais descritas nas Constituições an
teriores - número ímpar de seus mem
bros' sigilo das votações, plenitude de de
fesa e soberania dos veredictos.

A soberania de suas decisões faz parte
da instituição que a Carta atual mante~

ve. Sem soberania, o Júri deixa de ser
uma instituição, para se reduzir a uma
"forma" de julgamento.
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curiollo é notar que a Constltu1ç§.o de
1891 também dispunha: "E' mantida a
inStituição do Júri" (art. 72, § 31).

Comentando a norma, esclareceu o in
signe RUI, em uma tição de plenis&1m1l.
atualidade: "Manter e conservar o que
está, em concUçôes que não lhe alterem
a identidade. O legislador, nesta parte,
nl.o se limIta. a assegurar a tnstItul.çio
do Júri, à aemelhandll. do qUe taz em re
lação a outras garantiu liberais: man
da respeitá-la na situação em que a en
controu. Isto é, não contente em lhe
afiança. a existência, caracteriza-o,
prorrogando a duração da entidade pré
existente".

Ora, não é sõmente RUI que sustenta
semelhante ponto de vista. Com aque
la áspera franqueza com que abordava
certos temas tratados por terceiros com
remarcada h1pocr1s1a, BAMPAIO D6RIA,
fa.lando sObre o mesmo assunto, é .igual
mente incisivo: '''No grande é a impor
tAncia da instituiçio do Júri na organi
zação da justiça, que, hoje, nAo há o
que possa. anular a sua consagração
constitucional. A substituição da magis
tratura dos jurados pela magistratura da
toga, nos julgamentos dos crimes, só Be
ria admlBsfve1 se os JuÍZes fOssem todos
sumw de competência e de Jmparc1aill
dade. A ruAo capital, porém, da. institui
ção do JúrI, é outra. s: o escudo da 11
berdade contra o despotismo".

E acrescenta SAMPAIO DORIA esta ob
servação que é também exata e perleita
mente atual:

"Nos regimes autoritários, o déspota
faz a lei: o déspota cUsp6e dos j1Wies
de carreira ou ad hoc. se o jUlgamento
dos crtmes flC8SBe em sua totalidade a
cargo da judicatura da toga, ficaria à
mercê do ditador. Era só acusar, pren
der e llquidar."

Não nos parece que estejam em má com
panhia os que sustentam que a Carta vi
gente manteve a existência da mesma
instituição que anteriormente extstla, 1sto
é, não o Júri mutilado, sujeito a revi
sões, senio aquêle caracterizado pelo le
glslBdor constitucional - jurados em
em n\Ínlero ímpar, votando sigilosamen
te, após plena defesa do acusado e emi
tindo um Julgamento de mérito soberano.

Permitir que a jucUcatura de toga entre
no cerne das decisões, para modificá-las.
constitui Violação de principio báSico da
lnstItulçio "mantida" pela 2e% mlUl77W.

Já I!>bordamos a questão uma vez e se
voltamos .. ela é porque a corrente doII
que sustentam a mesma orientaçlo vai
crescendo cada vez mais, na medida em
que os advogados bras11e1ro6 sentem que
o Tribunal do JOrl não pode ser abo·
11do, para que seja substituido por Juizes
calejados, que perderam a sens1b1lldade,
e não estão aptos a julgar homens &cU8&
dos de hl!>verem atentado cantT& & "f1dB.
alheia - lh1ico fato que em d. C01UlC1&n
cia pessoa alguma poderá afiançar que
um dia não seja obrigada a praticar."

Ainda o jurista Carlos Araújo IJma faz,
oom entusiasmo, valioso relato de SessIo rea
lizada na Ordem dos Advogados do Braa1l,
onde se ouviram depoilnentos de nomeada
em favor do Tribunal Popular, Apresenta·
mos, na. integra, a matéria, por a1nal, eed1.
da pelo autor:

"Foi uma 8ess4o cUgna do Bras11 Juri
dica essa que se reallZou no Instituto dOI
Advogados Brasileiros sob a presidência
do mestre 8eabra. Fagundea. Casa cheia.
Já haviam falado em 8ess6es anteriores,
o Desembargador BBndelrB stampa, o
Jutz Darci Arruda, Ivo d'AquiDo, Laér
cio Pe1legrlno, nós, o mettl'e Viana de
Moraes, que se deslocara peuoalmente de
Slo Paulo. Na última 8essAo foi ouvido
o depoimento, brJlhante e impressionan
te, de Carlos Alberto TOnes de Mello,
sem favor uma das penona.l1dadea~
autênticu que já passaram pelo 1I1nfa
tério Pl1bl1co no Júri. - Pa1am que o
Júri é defeituoso no Interior do BnaU...
po1B sim, suprimamos o Júri. E por 1880
o interior veJ. tte&:r maJs c1vWJado? 
Perguntou êle. SalIentou que OI advo
gados têm, sempre tiveram, no Júri, um
campo de liberdade o maior que Já· hou
ve. Depois, tivemos a honra de ler o pa.
ra.cer de V1a.Da de Moraes, parecer unA
nimemente aprovado pela OAB de 8io
Paulo e mandado trazer U 11OIIS88 mlos,
por portador de aviA0. Que bela 11ção de
espír:lto públlco, meu Deus I como nIo
acreditar no Brasil quando hã fatos e
homens dêsse porte I Em homenagem aos
leitores transcrevemos, também, a parte
final do parecer de V1&Da de Moraes que
mereceu os aplausos gerala e fol um. fato
decisivo para a votaçlo qt1B8e lmAnim e
do IAB em lavar da soberanla do Júri,
contra a constitucionalidade do ante
projeto, a favor portanto da conveniên
cia dI!> manutenção dessa sobera.n1a e do
nosso pronunciamento que mereceu a
honrosa aprovaçio de Laércio Pellern
no:

"Jl: evidentemente poISÍvel, no caD1PO
da exegese, estabelecer norma& orGl-
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nárias que regulem o funcionamento
de uma instituição jurídica, normM
até que possam mesmo ampliar ou res
tringir o seu modus operandi, simplifi
cando as suas formas, aumentando ou
reduzindo o campo de sua competén
cio..

Todavia, o que não é possível fazer, a
nenhum titulo, a pretexto de qualquer
argumento interpretativo ou regra de
hermenêutica, é que a lei ordinária
possa desnaturar total e completamen
te uma instituição, transformando-a, de
tal sorte, que não se terá, não o retra
to da mesma instituição, sequer a sua
própria caricatura. Ora, é da própria
essência, é elemento tipico e caracte
rístico da Instituição do Júri que o seu
veredicto seja soberano, sob pena de
se constituir numa criação desnecessá
ria, amorfa, sem vida própria, como
um elemento enquistado estranhamen
te num corpo normalmente constituí
do.
Por quê é mantida a instituição do
Júri? Não é possível que se admita que
o legislador, notadamente o legislador
constitucional, pretendesse manter urna
instituição inútil. Aqui sim, cabe ele
mentar principio de hermenêutica,
aquêle que parte do pressuposto de que
não existem coisas inúteis na leI.

O legislador manteve o Júri para que,
efetivamente, êle viesse a funcionar,
mas como é pOOSível atender as suas
próprias finalidades uma instituição ju
ridica mutilada, sem a sua característi
ca básica que ê a própria soberania?

Não pretendesse o legislador de 1969
resguardar a soberania do Júri e te
ria eliminado a institUição porque, pa
rece sem dúvida um contra-senso,
ofensivo à lógica interpretativa que
possam existir doiS órgãos com as mes
mas e especificas funções.

Seria mais correto do pOnto de vista da
lógica que o Juiz comwn que aprecia
todos os delitos, afetos à sua compe~

tência, a tivesse também para julgar
os crimes dolosos contra a vida.

O que se constituI em autêntico contra
senso é que se tire do JuiZ de 1." Ins
tância a competência dêsse fato, atri
bUindo-a. a uma outra instituição e,
em grau de recursos, confira novamen
te ao primeiro, na. forma de colegiado
e de instância superior.

Ai reside o ilogismo, ai está a confusão,
af está o absurdo, 8 heresia juridica, aí

está a total prostituição da instituição
do Júri.

Ou o Júri é conservado com a sua es
trutura própria e com a. sua. caracte
rística básica, ou não é Júri.

1: preciso que o legislador não USe más
cara, porque de duas wna: ou mantém
a fisionomia própria, típica, especifica
e caracteI1stica da Instituição ou, en
tão, a elimina pura e simplesmente.

Em direito, em interpretação, não eltis
tem "contas de chegar", como desejam,
agora, os donos dEI Pátria, os chamEl
dos economistas que entendem que to
dos os problemas do desenvolvimento
nacional só podem ser equacionados
em função de números, de regras de
contabilidade, de computadores eletrô
nicos e de um linguajar próprio e es
pecifico, constitutivo até mesmo de uma
nova fórmula de verná.culo, não acre
ditando que os advogados também
amam êste Brasil e que, outra coisa
não desejam, senão colaborar em clima
de paz, ordem e justiça.

Sem soberania, o Júri deixa de ser ins
tituição para se reduzir a uma forma
de julgamento, como disse o articulista
do Estado de São Paulo aos 9 de no
vembro de 1969.

Não vejo, assim, Senhor Presidente, co
mungando o meu entendimento com o
pensamento de inúmeras subseções da
Ordem dos Advogados, com o da As
sociação c:los Advogados de São PaUlo,
possibilidade de ser reconhecida a cons
titucionalidade do projeto.

Aquêles que entendem de maneira con
trária. é que se esqueceram de que não
é possível trazer à. colação do debate,
qualquer regra interpretativa que gol
peie a própria indole e tipicidade ca
racterística da instituição.

Esta é a premissa maior. Alterá-la
significa erigir um sofisma, cujo racio
cínio, evidentemente, sob a enfátlçlt.
aparência da verdade contém () êrro.

A classe dos advogados não pode e não
deve concorrer para mistificação dos
ordenamentos juridicos.

Com defeitos ou com qualidades, boa
ou má a institUição: ou ela. existe ou
não eXÍSte.

Desejam eliminá-la, façam-no: lógica
e juridicamente.

Querendo mElnte-Ia, façam-no: técni
ca e honestamente.
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Pela inconstitucionalidade, por via de
conseqüência, do projeto. é o meu en
tendimento."

Fot, também, o nosso, o do IAB."

Não sOmente a fmprensa, mas também a
telev1sAo, se preocupa com o Júri, organi
zando, sObre o tema programas de debates.
Em O Jornal, de 13-8-'70. Joaquim lnojosa,
que declara acompanhar a polêmica. televi
sionada, interroga:

"Em que pode o povo colaborar IlÔbre o
destino do Jlh1, se o devem suprlmir do
nosso calendário constitucional, manter
ou reestruturar? O que sabe o homem
da rua é o que nós. advogados, obser
VaDl08: predomin& B.1nds. o sentimenta
lismo naquelas decisões coletivas, igno
rância das leis, a mA interpretação dos
faws. Embora não se exija. dos jura.d.os
que sejam carrascos, tem-se o direito de
recordar que se acham investidos de um
mandato - o de defensores da socieda
de contn. oa que lhe agridem a. ordem
social ou juridica. Dai B necessidade de
que o Júri se represente por homens à
altura da m.l&sAo que a sociedade lhes
confia, criando-se a primeira grande
dificuldade: a de organizar o "tribunal
popular", isto é, aqUê1e que, leigos em
matéria juridlca, se encarreguem de apli
car a lei, stlPt\rando o jOio do trigO no
bafaf' das d1scUSSÕes dos advogados.
Dlscute-se, num programa de tevê, se
devem ou não suprimir o Júri. Eis a
carta que, 8Ôbre o 8SIlunto, enviei ao pro
grama J. SUvestre:

"Venho acompanhando, pelo seU pro
grama na TV Tupi, os debates entre
alguns juristas sõbre o Júri... "deve
continuar ou deve desistir". O tema
não é de hoje. Quero citar-lhe um
eplsMio de vé.rios anos a.trás, para que
os seus convidados - e isto pode até
satisfazer a curiosidade dos te1especta.
dores - respondam se a. tradJcional
insUtuição democrática tem melhora
do através dos tempos.

Em 1931, aqui no Rio, cronfsta. judi
cIário de O Jornal, comentei. numa
crônica de 18 de setembro, que em
aJgumas sessões "o Júri quase absolve
de olhos fechados", indagando se tais
tnd1scrlmlnada.s absolvições, não cons
tituiriam "um incentivo ao crime pele.
certeza da impunidade" que resultaria
para os cr1mtnosos.

No mesmo instante Nilo Vasconcelos
blsinuava. pela Revista Judiciária,

que o nOli8O Júri nAo pUSBva de uma
"seqüêneia de e.bsolviç6ea iD,Juat1ftc&
vels perante a. lei e o d1re1to. apesar
dos esforÇOS dos esp1r1toa ldeal18taB que
buscam inutilmente corrigir os seus
defeitos viscen\is".

Enquanto isso. Bulhões Pedreira. uma
espécie de Culos de Ara11,lo Lima da
épOCa.. saia em campo par& de
fender a instituiçAo discutida, confes
sando que... "a1nda acreditava D&
inBtltUiçAo do Júri."

Conclula eu. enfim. a cr&1Jca. de 1981,
afirmando que o Júri não atl.nlJ1ra,
até aquêle momento, na aua ftnal1
dade" mas que ''nunca. é tarde" para.
se lhe repararem os erros e "evitar 88
faltas", a ftm de que não viesaem OI
jurados a sofrer da sociedade que de
viam proteger. a critica de haverem.
transformado o J1lr1 em "fator de cri
mtna1ldade."

Pergunto 80S juristas dO seu pro
grama:

1" - Melhorou o Júri, nestes quaren
ta anos?

.2" - Que tribunal oferece malO1'1l8 ia
rantias à sociedade contra os mal!e1
tores, o popular do Júri ou o doa Jui
zes togados?"

• • •
Ao mesmo tempo em que se dJscute o JW:l.

o Anteprojeto de Código de Processo Penal.
de autoria do Professor José Frederico Mar
ques. é me.ndado publicar pelo Benhor Mf
lUstro da Justiça para receber augestOes. nos
têrmos da lei.

Enquanto a exposição de motivos do Mf
nistro Francisco Campos ao Decreto-Lel n"
3.68911941 (Código de Proce&110 Penal) prevê
a apelação da sentença dos Jurados 1108 es
tritos casos autorizados pela I.eg1slaçAo em
vigor, a exposição da Com1sSfio de Estudos
Leg1sIativos, submetendo to col181deraçAo do
Senhor Ministro da Justiça o anteprojeto
em causa, dá como extinta, de BCÔl'do com
o preceito ctlIlstituclonal, & 1OberaD1a doei
veredictos .

Comparemos os tópfc08 dos dois documen-
tos referidos no que diz respeito ao U8unto:

"Com algumas alterao6es impostas pela
lição da. experiência e pelo s18tema de
aplicaçã,{) da pena adotado pelo nbVo 06
digo Penal - reza a Ezpos1çIo de 110-
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tivos Francisco Campos - foi incluído
no corpo do projeto o Decreto-Lei nq 167,
de 5 de janeiro de 1938. Como atestam
os aplausos recebidos de vários pontos
do Pais, pelo Govérno da República., e
é notório, têm sido excelentes os resulta
dos dêsse Decreto-lei, que veio afeíçoar
o tribunal popular à finalidade precí
pua. da defesa social. A aplicação da
justiça penal pelo Júri deixou de ser
uma abdicação, para ser uma delegação
do Estado, controlada e orientada no
sentido do superior interêsse da socie
dade , Privado de sua antiga soberania,
que redundava na prática, numa siste
mática indUlgência para com os crimi
nosas, o Júri está, agora, integrado na
consciência de suas graves responsabili
dades e reabilitado na confiança geral.

A relativa individualização da pena, se·
gundo as normas do estatuto penal que
entrará em vigor a 19 de janeiro do
ano Vindouro, não pode ser confiada ao
conselho de sentença, pois exíge, além
da apreciação do fato crimínoso em si
mesmo, uma indagação em tôrno de
condições e circunstâncias complexas,
que não poderiam ser objeto de quesi
tos para respostas de plano. Assim, ao
conselho de sentença, na conformidade
do que dispõe o projeto, apenas incum
birá afirmar ou negar o fato imputado,
as circunstâncias elementares ou qua
lificativas, a desclassificação do crime
acaso pedida pela defesa, as causas de
aumento ou diminuição especial de pena
e as causas de isenção de pena. ou de
cl'ime. No caso em qUe as respostas se
jam no sentido da condenação, a medida
da pena caberá exclusivamente ao Pre
sidente do Tribunal, pois, com O medi
tado estudo que já tem do processo, es
tará aparelhado para o ajustamento in
concreto da pena aplicável ao réu. Tam
bém ao Presidente do Tribunal incum
be, privativamente, pronunciar~se sôbre
a aplicação de medidas de segurança e
penas acessórias.
A decisão do conselho de sentença, pre
judicial da sentença proferida pelo JUiz
Presidente, é reformável, de meritis, em
grau de apelação, nos estritos casos em
que o autoriza a legislação atual; mas
do pronunciamento do Juiz-Presidente,
cabe apelação segundo a regra geraL"

De acôrdo com a citada exposição da Co
missão de EBtudos Legislativos, ao senhor
Ministro da Justiça, "em relação ao prooes
50 penal do Júri", várias foram as inova
çõel; trazidas pelo a.nteprojeto:

"AcaboU-se com o libelo, peça obsoleta
que só servia para fomentar argüições
de nulidade, A base da acusação peran
te o Tribunal do Júri está na pronúncia,
pelo que o órgão do Ministério. ao invés
de apresentar libelo, adaptará a denún
cia ao que foi decidido na pronúncia.
O anteprojeto regula minuciosamente o
problema da competência do Júri. E
como, pela COnstituição da República. o
Júri sOmente tem competência para. de
cidir sôbre os crimes dolosos contra a
vida, em havendo conexão de causas, fi
ca mantida a unidade processual dos cri
mes conexos, cabendo, pOrém, ao Presi
dente do Tribunal do Júri decidir e sen
tenciar sôbre crime, o que refoge à com~

petência daquele Tribunal,

Como existem crimes punidos com de
tenção, de competência do Júri, permi
tiu o anteprojeto que em tais casos, tal
como acontece com o processo sumário.
possa o réu pagar multa e ver dt'cla·
rada extinta a punibilidade por peremp
ção (art. 702.)

Tendo em vista a necessidade de me~

lhorar a instituição do Júri, o antepro
jeto sô admite a existência do Tribunal
Popular em comarcas de popUlação
igualou superior a 30.000 habitantes
(art. 682,)

O anteprojeto regula o instituto da ape
lação, de acôrdo com o preceito consti·
tucional que extinguiu a soberania do
Júri, mas, por outro lado, ampliou os
casos em que o réu deve aguardar sôlto
o jUlgamento da apelação (art. 761.) "
<D.O. - Seção l, Parte l - Suplemen
to - 29-6-70.)

Aprovados ou não, quer o Projeto n 9

2.078/69, quer o nôvo Código de Processo
Penal, nos têrmos do Anteprojeto José Fre
derico Marques, esperemos que dêsse cad1~

nho de estudos e polêmicas resulte algo
que constitua o atestado do progresso do
País no terreno dos direitos do homem.
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(41) T. MI8IUK, UdZiaL Organi2ac1i spoleCZ1tych
w procesie cywtLnym, Nowe Prawo, 1965, n.O 6

(42,) DECRETO DE 18 DE JUNHO DE 1822
Crêa Juizes de Facto para juLgamento dos
crimes de abusos de liberdade de imprensa.
Ha.vendo-se ponderado na Minha. Real Pre
sença., que Mandando Eu convocar uma
Assembléa Geral Constituinte e Legislativa
para o ReIno do BraZll, cumpria-Me neces
sariamente e pela suprema lei da salvação
publica eVitar que ou pela imprensa, ou
verbalmente, ou de outra qualquer manei
ra propaguem e publiquem os Inimigos da
ordem e da tranquilidade e da união, dou
trinas incendiarIas e subversivas, prIncipias
desorganlsadores e dlssociaveia; que promo
vendo a anarchia e a licença, ataquem e
destruam o systema, que os Povos deste
grande e riquissimo Reino por sua propria
vontade escolheram, abraçaram e Me re
quereram, a que Eu Annul e Proclamei, e a
cuja defesa e mantença já. agora elles e Eu
estamos Indefectiveltnente obrigados: E
Considerando Eu quanto peso tenham estas
razOes e Procurando ligar a bondade, a jus·
tiça, e a salvação publica, sem offender a
llberdade bem entendida da imprensa, que
Desejo sustentar e COllilervar, e que tantos
bell.'l tem feito á causa sagrada da liberdade
brazllica, e fazer applicaveis em casos taes
e quanto fôr compativel com as actuaes
circumstanclas, aquellas tnstitulÇões Ilbe·
raes, adoptadas pelas naçOes cultas. Hei por
bem, e com o parecer do Meu Conselho de
Estado, Determinar provisoriamente o se
guinte:
O COrregedor do Crime da CÔrte e Casa,
que por este nomeio Juiz de Direito nas
causas de abuso da liberdade da imprensa,
e nas Provincias, que tiverem RelaçAo, o
Ouvidor do crime e o de Comarca nas que
a não tlverem, nomeará nos casos occur
rentes, e a requerimento do Procurador da
Corôa e Fazenda, que será o Promotor e
Fiscal de taes del1ctos, 24 cldadAoo ellcOlhi
dos de entre as homens bOns, honrados,
Intelllgentcs e patriotas, 05 quacs serão os
Juizes de Facto, para conhecerem da crl
minalidade dos escrlptos abusivos.

Os réos poderAo recusar destes 24 nomeados
16: os 8 restantes porém procederão no
exame, conhecimento, e a veriguaçAo do fac
to; como .se procede nos conselhos mUita
res de Investigação, e accommodando-se
sempre iul fórmas maifl l1beraes, e admlttln
do-se o réo á justa defesa, que é de razão,
necessidade e uso. Determinada a exlstencla
de culpa, o Juiz Imporá. a pena. E por
qua.nto as leis antigas a semelhantes res
peitos são muito duras e Improprlas das
idéas llberseB dos tempos, em que vivemos;
os Juizes de Direito regular-se-hAo para es
ts imposIção pelos arts. 12 e 13 do tlt. 2.0

do Decreto das COrtes de LisbOa de 4 de
Junho de 1821 que Mando nesta ultima
parte appllcar ao BraziL Os l"éos só poderAo
appellal" do ~ulgado para a Minha Real Cle
meneIa.
E psra que o Procurador de Coroa e F1I.
zend.. tenha conhecimento dos deUctos
da Imprensa, serão todas as Typographlas
obrigadas a manda. um exemplar de to
dos os papeis, que se imprimirem.
Todos os escriptos deverão ser assignados
pelos escrlptores para. sua responsabUidade:
e os editores ou impressores, que imprimi
rem e publicarem papeis anonymoa, são res
ponsaveis por eUes.
Os auctores porém de pasquins. proclama
ções incendisrias, e outros papeis não im
pressos serAo processados e punidos na. f6r-

ma prescripta 1Jelo rigor das leis antigas.
José Bonifacio de Andrada e Silva, do Meu
Conselho de Estado, e do Conselho de Sua
Magestade Fidellssima El-Rei o Senhor D.
João VL e Meu Ministro e SecretarIo de
Estado. dos Negocias do Reino do Brazll e
Estrangeiros, o tenha a.ss1m entendido. e o
faça executar com os despachos necessa
rios. Paço em 18 de Junho de 1822.
Com a rubrica de S. A. R. o Principe Regen
te. - José Boni/acia de Andrada e Silva.
(COleção da8 Leis do Império do Bra8il, 1822,
Parte I, pAgo 23)

(43) CARTA DE LEI DE 2 DE OUTUBRO
A Assembléia Geral, Constituinte e LegIs
lativa do império do Bra.sil decreta;
1. Nenhum escrlto, de qualquer qualidade,
volume ou denominaçAo, &Il.o sujeitos á
censura, nem antes, nem depois de impres
sos.
2. É portanto, livre a qualquer pessoa im
primir, publicar, vender e comprar os livros
e escritos de tôda a qualidade, eetn respon
sab1lidade alguma, fora dos casos deciara
dos nesta lei.
3. Todo o escrito impresso no império do
Brasil terá estampado o lugar e ano da
ImpressAo e o nome do Impressor: quem
Imprimir, publicar ou vender algum escrito
sem ê5tes requisitos, será condenado em
508000; e quem o comprar perderá as exem
plares que tiver comprado e o duplo do seu
valor.
4. Quem falsificar algum dos requisitos men
cionados no artigo antecedente, será conde
nado em 50$000 e qUando, pela falsificação,
atribuir o impresso a pessoa existente nêste
Império, se lhe dobrará a pena.
s. Todo aquele que abusar da llberdade da
imprensa. contra a Religião católica Roma
na, negando a. verdade de todos ou alguns
dos seus dogmas, ou estabelecendo e defen
dendo dogmas falsos, será condenada em um
ano de prisão e 100$000; e se o abuso con
sistir em blasfemar ou zombar de Deus, dos
seus santos, ou do culto religIoso, aprovado
pela 19re~a Católica, terá a pena de 6 meses
de prisAo e 508000.
6. O que abusar, excitando os povos direta
mente à rebeliAo, será condenado em 10
anos de degrêdo para uma da.s Provincias
mais remotas, e 800'000; e se o fizer por
melas indiretos, fazendo alegorias, espa
lhando desconflança ou praticando outros
semelhantes atos, será condenado em me
tade da sobredita pena.
7. Se o abuso consistir em atacar a forma
do Govêrno Representativo Monárquico
Constitucional, adotado pela Nação, será
condenado em 5 anos de degrêdo e 600'000.
8. Se se dirigIr a Infamar ou in~uriar a As
sembléia Nacional, ou o Chefe do Poder
Executivo, será. condenado em três anos de
degrêdo e 400$(100.
9. Se, com o abuso, provocar os povos à de
sobediência às leis ou às autoridades cons
tituldas, será condenado em dois anos de
degrêdo e 200$000.
10. Quem abusar da liberdade da imprensa
contra a moral cristl, ou bOll.'l costumes.
será condenado em 6 meses de prisão r
SOlooo.
11. O que abusar desta liberdade, imputan
do fatos crimInosos a empregados publlcos
em razão do seu ofício, se os nê.o provar, será
condenado em. 6 meses de prisAo e na quan
tia de 200$000 até 1:000s0oo, conforme a
qualidade da calúnIa, emprêgo do caluniado,
e posses do caluniador.
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12. Se O abuso fOr contra P580U part1cula
rlll8, ou contra emprllladOl, mas n&o em ra
do do oficio. Imputando-lhlll8 crlmeB por
que deverlam Ber proclll8Ado8. 0'11 vlc10ll e
defeitos que 08 fartam dllllPrezlveiII e 01110_, em condenado em 3 m_ de pl1alo,
e na quantia de aoeooo aW 4OOtOOO, confor
me a quaUdade das~ &1nd.a que o
Injurtante se proponlla .. provar o que
af1nJla.
13. Se o abuao co~1f _ almples lnjUr:l88
que direta ou lnd1fetamente tenham por
fim deprlm1r o cr6<Uto de qualquer ~,
lIerf. condenado em llOIOOO,
14. J:m qualquer dos cuc. dOII 3 artigos
antecedente. haven\ • tn4enJzao1O do dano
e reparaçAo da 1.nJW1a. que peI-. Jel com.
pet1r. se 08 juJzea 4ecJr.rarem ter Jugar
15. 8e 08 r6uI nio t1V8NID pcJM1bWdades
para pap1' .. condenaç0fJ6 pecunlárlaa, se
rio lIl8tas OOIIl.utadas em pl'Jllo, contando-se
um dia por cada 21000. nos c.- dos artl
goe 3.°, ' .•, 11.·, lll. 11. 12, 13; e em deSrêdo.
contando-lI4I 1 ano por cada 4OllIOOO.
111. PeJo abUllO, _ qualquer dMtee CUOII,
ser4 leIponMveJ ou o autor ou o tradutor;
quando, ou nlo conatar quem lBt8I lejam,
ou constando, 8e 18 vertncar que residem
fora do Imp6rlo, cair' lo responaabU1d.ade
stlbre o Impnuor; e, peJos a1Jueolll comet1c!o11
nos 8lICT1tos Impr-. _ pafaeB edrange1
fOlI, responderia 08 que 08 pubJ1carem ou
vender- nlll8te Imp6r1o.
17. Depo1a de proferida. IJ8Dtenaa conde
natória, incorreria nu m-.u]MIDU os que
contlnU8.1'lllll. a vender ou prope.gar 08 es·
entoe abusivos por qual.quer dOII modos
acima refer1d08.
18. Havendo re1nc1deIICia _ a1C\UIB dOI!
caaoe, ver1flcada lo Identldade. mUltlpllCar
ee-Io B& penas pelo n11me1'o dM relncldên
c1&ll.

J9. A quaUtlcaoAo c1hteII dellios pertence
llaI CoIlIIeJhoII de Jw- 4e Pato, que para
êllte fim 88 bio de or1ar nu comarcae, ha
vendo em cada uma deJaa um CODMlho de
9 VopU e 0U'k0 ele 12,

20. Para formal1ar o~ 11 JUlgá-lo.
havm um Ju1II de D1re1to, eri o c0rre
gedor do CI'1me na COrte, 08 OuV1dores do
Ortme nu~ em que houver rela
çlo, e nu outrae o seu reepeotlYO OUV1dor.
11: haverá tam'*n um Promotor da Juatiça
em cada Comarca, o qual deven\ lI8l' Bacha
rel formado em alguma das PaculdadeB Ju
rldicae, ou e.oolb1do dentre 08 Advogados
de conceito nu 00IDarcae onde nIo hou
verem llaclhar6a fonDados.

21. Bm cada Jeg1alatura eedo elll1toe para
Ju1zell de Fato 110 homena bona 8IC01h1doe
peJos Bleitore8, da mesma forma que f1IIe
rem a e1111910 dos Deputadoe, e J'IIIIlet1@
ao Juiz de Dtre1to uma o6pIa autlnUoa des
ta elelçAo, êle fará 10s0 recolher a uma
uma, que 88 h6. c1.e guardar no Arquivo da
Clmara da cabeça da Comarca, tantaa c6
dUlas quantoe fOrem OI eleitos. cuJoe no
mes se 8ICreverlo nelae para se mraJ.rem
as neeeaár1U nas oc:u16lIe de fOrmlU'-M o
OOneeJho.
No mesmo ato. e peJa mesma manetra. se
elegeri o Promotor.
22. O que hoUl'er de ser llIC01h1do para Juiz
de Fato dever6. ter .. _ qua11dades
que se requerem para ser lCle1tol", e o eleito
nu 3 prlmel.rae legWlaturu n&o poderi ee
ousar-le a prete:no ateum. al6m de notório
lmped1m.ento ffe1co.

23. Bnquanto nIo tiver lupr • e1ei~ »ela
maneira lIObred1te, .., fari na O&mara da
Cabeaa da Comarca, ~ plureJ1dt.cle de~
lIOb a presldêIlCia do Ju1II de Dlre1W, DOn·
vocando-ae para kte f1m o ma10r ndmlll'O
de CldadA06 que fOr polII1vel 4e tbd& lo O&
mara.
24. A den\lncia do abuso da Uberda4e da
Imprell8a em algum doe~ doe artqoe
5,0 até 10 inclusive, eri feita pelo Promo.
tor, ou por qualquer CIdadIo, perante o
Juiz de Dl.re1to de qualquer OClaIaroa, _
gundo o caao ocorrer, ficando PNfeDta no
prlme1J'O JuJBo onde fOr da4&; lJ.OfI OUVOll
0&80Il dos artlg08 11 e aerumtell, .-ó poderi
aer dada pelO8 of~
25. O Juiz de Dl.re1to, no _ do art. •.••
tnqU1r1rá llUDlir1anIente 3 teIltemunhu la
go que tiver a den\lIlC1&, • conhecendo quem
88ja o riu. manc1ari proceder to' priIIo dIle,
e ao seqtleetro dOII e:um~ denUIlCladm
em qualquer mio em que se~
28. Tomada • d.en'W1cl&, PMUri o Juiz ele
DIreito a eleger o prlme1ro 00nHUI0 ele JuJ
_ de Pato. coIlCOrrendo para ... flm a
casa da CAmara, oom o BIor1\'1o respec:tlvo
Promotor e denunoiante. 118 o houver: ~
utralr da urna por um men1Do, 110ft du
oédulas que fala o art. 21, ... quaU tnd1o&
rio as peIIIIOU de que 88 h6. de llOJIlIlOI' o
dito conaeJho, e manc1ari de tudo 1anar
termo em llvro privat1vamente 48B11rnado
JIlIra laeo e por êle rubricado, e fuer • pu.
bllcaçlo por ed1tal8.
27. Imediatamente o mlll8mO Juiz de Dtnlto
convocar' oe eleitoe para -PIo"lO- na
caea da camara em dia maroado, e oanl
gari, 08 que faltarem _ a JllID& ele 2OIOOCI,
peJa primeira .,.. de 50lO0O pela IefUDda
e de JootOOO pela terceira, perdendo alb
d18to o d1re1to at1vo e IIU'lYO de eJelOIo
aquêJe que fOr achado Jl8It& teroeS1'a rem·
e1denc1a.
28. ReunJ.do o OOJllle1ho, deter1ri o Juiz 4e
DIrelto o juramento dos Bant<Jlt~
a todos 08 Vogaü, e a portal abertu, Ih.
entregará o objeto da denlh101a; que ctn.
lIIItar competentemente .utuado.
39. O!I Voga1s 18 reoolherIO • outra -. 8111
que 8Ó8, e a portas fllllhadaa. CODf~
entre si, debaixo da Prelidlnc1a do P!'1JDe1.
1'0 na ordem da eleioloo. e o rIIl8uJMdo cle.ta
conferencia serã llIIIlrl.w por um d8J. JlO8
próprlOll autoe. dlllllarando H o 1m~
conta ou nio mOt1vo def~~
110 peJo abuso denUIlC1&do, -.rundO o que
UII4lDt8orem ~ maioria atlloluta ele \'OCoL
30. Prepanda lIIl8lm • deC1aIo. wltado OI
Voga18 ~ prlme1B caa, 11 o que ..nu de
Pre61dente a lerá publicamente em ~O&
do Ju1II de DIrelto.

31. No CB80 de ser lo deolaraoIo J1IIPt1va. o
JUIZ de DIreito profer1r6. a .menoa em que
Julgue sem efeito a den\ll1cla, ordene • 101
tura do réu, 118 e.tlver prIeo, ti o levanta
mento do seqUestro doe .em--.~
nado o denunoiante nu ClUBtU. quando aeJa
peBlJlla plUt1cu1al'.

32. 88 a declaraçlo por6m. fOr 1ot1nDat1va.
o mesmo Juiz, por aua aentenoa,~
ter lugar a acUlllltOlo; orden&ri o aeqtle.tro
em todos oe u:empw. denunolfodol. e a
pr1do do réu, no CB80 do art. .... quando
j' nIo _teja preso em v1rtu4e 4a pr6V1a
dUlgêIIC1a ordenada no an. ali,

33. Dada a II4IIltença,~ a aoua
çlo que dever&, em tod08 os -. eer in
tentada no Juba do c1c.nI.ofJIo do riu,
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34. Apresentado o processo ao Juiz de Di
reito, ou pelo acusador, a quem será entre
gue, nos casos <los arts. 11, 12 e 13, OU pelo
Correio, remetido o!1ctosamante nos casos
dos arts. 5,., 6.•, 7.•, 8.0, 9.· e lO, !lcando
sempre o traslado no primeiro Juizo; IIUIn
dará logo notificar o réu, panL que, por si,
ou seu Procura.dor, compareça no dia da
reunião do segundo Conselho.
35. Esta nottficação será aCOl.npanhJl.da da
cópIa do libelo acusatório, e rol dll8 tes
temunhas, e eDtre ela e o cOlnpareclmento
medlarã, pelo menos, o espaço de 8 dias.
No caso de revelia, se nomeará um Advo
gado por parte do réu.
36. No cUa IlPnLzado, concorrendo o Juiz
de Direito com os eleitos na casa da Câ
mara, a portas abertas, 1ará extrair da
urna 12 eMulas, dos que hão de tormar
o segundo conselho, nlo entrando nêle
08 que já tiverem formado o primeiro; ,.
neste ato poderlo os acusados recUSar até
20, e o acusado!' ou acusadores até 10.
37. Reunidos os Vogais assim apur9,dos, e
prestado por lHes jura.mento, o Juiz de Di
reito farlí. ao réu aa perguntas neceeslí.r1as,
a, findo o inten-ogat6r1o ordenarlí. ao Escri
vão que leia, tanto a acusação, como a defe
sa que o réu tiver aprellentado, e mala peças
do processo; fazendo o mesmo Juiz uma
exata eXllosição para inteligência dos Jui
zes de Fato, das partes e das testemunhas, a
cuja inquisição se deve logo proceder, prin.
ciplando pelas do autor.
38. Tanto o acus9,do, como o acusador, po
derão, no mesmo ato, contestar a argüir
as testemunhJl.s sem. as inten-omper; assim
como poderão verbalmente fazer as SU9,S
alegações e defesas.
39. Formado o process<), fará o Juiz de DI
reito um relatório resunúdo, indicando as
provas e fundamentos de ambas as partes,
e propondo por escrito aos Juizes de Fato
s.s qUe5t6es seguintes: ° Impresso denun
ciado contém tal abuso de liberdade de
imprensa?° 9,cu.sacto é criminoso dêste delito? E (nos
casos dOI!! arts. 11, 12 e 13) terá lugar a
Indenização do dano o reparação d. tnl~

ria?
40. Retll:t\ndo-se OS 12 Vogais para outra
casa, a portas fechadas, conferlrlo entre si
sObre cada um dos quesitos na 10rma do
9,rt. 29, e com as declarações escrit"S, por
todos BBliIinadas, tornarAo pel:t\nte o .luiz de
Direito, a quem o Presidente as entregará
depois de as ter lido publlca.mente.
41. Se a decisão fOr negativa, o Juiz de Di·
relto proferlré. 11. sentença do absolviçlo do
réu; ordenarã a sua soltura e a relaxacão
do eeqUe5tro dos Cl<emplares; condenando
nas custas o acusador, se fOr particUlar.
42. Se fOr afirmativa B decisão, o mesmo
Juiz, por lJentença, aplicará a pena corres~

pondente, e condenarâ o réu nas custas e
rep9,raçll.o do dano, se houver declaraçlo
de ter lugar, ordenando a supressão de todos
os exemplares denunciados.
43. Se a decislo fOr de que o impresso con
tém abuso, mas que o aCUBado não é cri
minoso, o Juiz de DiNl1to ordenará na sen
tença sômente a eupresslo dos exemplares,
absolVido o acUBadO e pagas as custas pelo
aeusadol', se fOr particUlar. Em qualquer
dos casos li. sentença será sempre publlcad9,
no mesmo ato.
44. Em qualquer dêstes atos, que segundo
o estaJ)e]ecldo :no" artlgOll antecedentes de-

vem ser públicos, nenhum pessoa assistirá
com armas de qualquer qualidade, sob pena
de ser prêeo como "in flagrante", e proces
sada l1B. forma das leJB.
45. Terá lugar o recurso para os Trlbunala
ordlnârios dos respectivos distritos nos 2
únicos casoa de nUlidade do processo da
declaração dos Juizes de Fato, por falta de
algum dos requisitos de5ta lei, ou do Juiz
de Direito nlio ter apllcado a pena corres
pondtlDte; e, neste caso, havendo reforma
das sentenças, poderá ser o Juiz de Direito
condenado nas cust"S.
46. Ficam revogadas as leis, alvarás, decre
tOll, portariall e resoluçOCS que de qualquer
forma se oponhJl.m ao presente decreto.
Paço da Assembléia, 2 de outubro de 1823. 
José Antonio eXa Silva Maf4 - BernGrdo
José ela Gama - Estt!vt1o Ribeiro de Rezen
de - José TeiJ:eira da Fonseea Vasconcellos
- Jo(lo Anfonfo ROdTtgues de Carvalho.
(Transcrito da obra "Dos Abusos da Liber
dade da Imprensa" - Apêndice - Leglala·
çAo referente a IIUltéria - Darcy de Ar
ru<la Miranda.)

(44) DECRETO DE 22 DE NOVEMBRO DE 1823
Considerando que, assim como a liberdade
da Imprensa é um dos male firmes susten·
táculos dos Governos Constitucionais, tam
bém o abuso dela os leva ao abiBmo da
guerra clvll e da anarqUia, como ace.ba ago
ra mesmo de mQstl'8,r uma tão funesta como
dolorosa experiência; e, sendo de absoluta
necessidade empregar 1& Uln pronto e eficaz
remédIo que tire aos inlmlg09 da Indepen
dência dêste Império tôda a esperança de
verem renovadas 11,8 cenas que quase o
leval'8,m li. borda do preclpiclo, marcando
1ustas be.rrelraB a essa l1berliade de im
prensa, que, longe de ofenderem o direito
que tem todo C1dadlo de comunicar livre
mente SUl\S opinl6es e lc1~1as, sIrVam so
mente de dirigi-Ia para o bem e interêsse
geral do Estado, único fim das sociedades
pollticas: hei por bem ordenar que o pro
jeto de lei s6bre esta mesma matéria, data
do de 2 de outubl'Q próxImo pSflSe,do, que
com êste baIXa, assinado por Jotlo Seve
rl4no Maciel da Costa, meu Mjnlstro E'
secretário de Estado dos Negócios do Im
périO, e que se pNncipiara a d1rIcutlr na
AslIembléia Geral Constituinte e Leg1Blativa,
tenha, desde a pubI1cação dêste decreto, flua
plena e Inteira execução provlaôrlamente,
até ll, instalaçlo da nova assembléia que
mandei convocar, a qual dará de'p01a de
reunida, as provld!nclas legislativas que
julgar mais convenientes e adequadae li
situação do Império. O mesmO Mlnlatro e
Secretário de Estado dos Negócios do Impé
rio o tenha assim entendido e faça executar
com os despachos necesslí.rios. Paço, em 22
de Novembro de 1823, 2.° da Independência
e do Império. - Com a rubrica de S.M.L 
João Severiano Mocfel da Costa.
(Transcrito da obra Dos Abusos da Ltber
à4de de Impren.s4 - Apêndice - Leg1BlaçAo
refel'f!nte à IIlRtéria - Darcy <l.e Arruda
MIranda.)

(45) BARBALHO, João - Constitufçdo Federal
Brallileira ~ Comentários - Rio de Ja
ne1ro - 1002, pAg. 335

(46) FRANCO, Ar; Azevedo - O Júri e a Cona
tituiçllo Federal de 1946, 2.a EdIção - Rev.
Forense, pt\g. 12

(47) MARQUES, José Frederico - A Institui
çáo do Júr~ - Ed. Baralva, 1963, Vai. I
pAg. 16.
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(til) LBI, DIl 20 DIl Bm'BMBRo DE lB:Wl
Sobre o ab1DO ll& liberdade da IJnpreDlla.
D. Pe4ro. por Graça de DeUII, e Ullan1Dle
Accl&maçAo ~ POYOS, Imperador COlllltJ·
lUclCoo. • I;lrefeD&Of P~~uo do Brl.Zl.l.
Fa_O& lIaber a todOfl 08 N~ eUbdltoa.
que a Aaembl. Geral Decretou. e NÓla
QuetetQOII a Lei seguinte:

w •••••••••••• ~ ••••••• I •••••••• ~ •••••••••••• ~ •

TlTOLO m
Da e1el~ d(lll JUl1u!os, e PfOlJlOWrlla do
Jury.
Art. 1. - Bm ~a uma~ eidl.d.•• ,ul~
baTa'" um Oo!UNllbo d~ JutIIdoII, eleito pela
zzanelra setl'UllIt... :
Art. l~ - As Camaras Muntolpll.... depoM
de tomatllDl ~e, con~ OB EJe1U>rea
dI!. ),!UD1c.l)l&lldad.e, 1 JuntOl 08 VlITfIlI,dore8
CQm DI l:1e1tone, e1ecerio nu CllopltalB du
provlnclaa, _w. bomelloll. li nu outru
oldad. e vUlal, tr:Inta e no...e, para .Jura
doe, cora ai D1~aa formallcbdee. 00lr1 que
eIl e1ejteli%l. QIl Peputadoll • ~N_~
LegW&tlva. Na mMlD& 0CM11O. e pela mM
ma forma. _ eJeMer4 U.DJ Promc&or, pUII
cada um doa d.Jtos COD8elholl.
Art. 16 - 810 eleglve!a todos QII que podem
ser lDeI~ , exceP\lfoo dDII Benador••
Deputados. Co~lhell'08 de ~. Minis
t1'(J8 de .t&dQ, BlIpoa, Magj.tuadOll. Ju1zee
Beclesl.aatlCOll. Vlp,rIos, Pr.denu., e Se
cretartOB dali plOvlnc....... CODunandan'- d&!l
Ar1DIla. li Conun-.nc:la.n~ ~ COt'POlI ae
1.- e 11," UDba.
0lI Prtlmotoree devem _ formad06 em Di
reIto. ou Adyogados de prof'-'o. 1 onde
a~lu~ente 011 nio bauverem ell1l1er.sB
!la quem par_ D1&11 apto I*"' Ieeo. e
podert.o Nr recoDdUZldO.l oonMnt1Ddo eues,
Art. 11 - ~tM as eletQ6a, mrahlr_·ba
uma l~ lloúU1ent1~ de~ que. tIVeram
VDloII tanto para JuracIoe. oolJlo PAra Pro
rn~. lIt por ordem 4u PniIIl.l1mlte d.1!. ce.
nllU'a rupectl"'lI. far-ae-bIo ... oel1u1u. que
preclB&l forem, com os nom.. aos QUft de
vem lefl'Ir na conforml.dade CIo art. U. as
QU_ .. tecolherto em wna uma, que fica.
rá lrUardada CODI a IlstII wtal dO' ~otadoe
no arcl11vo da OaD1ara.
Art. 18 - O m~o Presidente da CIlIDal'a
D1I.ndAri aftl.u.r DOI! luavee pubU_ li do
coat\Utle. e publl.car por v.La dos Janl_.
h&'I'lInd~. a rel&9~ de todoa ca Q.ue t\..,.
nIIl1 ...me..
An. 19 - Qr ellllw. lIntl"&rio logo em _
clcto, 11 urvlfto at6 lerem outroa nomeadoa;
e Ió poderio eecuaar_ lIllndo Jn&1ortlll de
Htenta annoe. ou tendo lInptlC1\mllDto ph)'
11100 ou II1Onl. rlICOnheclllo pelom~ Con.
lIaIho de J'uradOl.

Tl'rULO IV

Do JVT1I 4tl ~SlJç4e.

A11. 20 - No d1& deelgnado para li fonna·
0&0 00 Ju:ry de accUAÇlO. aeht.n.clo-M pre
Mntell, no lupt' que t~ deten:l:Llnad.o o
Ju1z de DU'el.to. ccrn o Beert.'lt.G, OI.J~.
o Promotor. e a parte accUl&dora. haven
dO-a, flora o lulZ ae Dlre1to abrir a urna.
(O verifIcar pu~lIc.D1~tll!tUII n.na fie -.clJam
~ ". Cedulu, e tazendo-1lolI reco1hlll" ou
tl'll. v"' manc1arã extrahlr por UD1 menIno
doze cedulu, se o Jury fOr 11M ~\ll.t6ell da.Il.
proVIMI... e li_ noe outl'Oe l\18ares.
AI~ nellaa lieelgnadall tomuui.o o
J"lUl'. que aeril preB1d.1oo pelo pl'l.mtI1'o, que
tiver sab1do , IOne,

Art. 21 - O Jul!ll de PlrCto 1_ cl~
Jurlmlento Pela forQla. que aball:o • traJa.,
creve, e oul1ndo lI,O ~. e li pane
-.cctUadOI'B, hanlldo-&. e ao 4AlD.~.
querllndo. COnl .. t8lltemunbu, e proYN.
que apreeentarem. enucar' IX autot da !te
nuncla ao ~dlIlte do JW7; • l'ettraneto.e 1m!nedla~ente OI JUlMI d. Pacto 11 ou
tra 8IUI. 8ÓII. e 11 ponaa teo.tl&dlll. oon1weu
cIar-.o IÓbre o obJecto _ Q~. o que
pela malor1a abllOluta rOr acllOl'CadO lItri
lIlICr',J)to por um delI-. •~ POr
todOll.
Voltlll:ldo OI dltDII Jw- de Pacto .. llti
mfira aall, ~u... (I 8IlU PrM1deJIte em ~oc

alta - O JUl"Y aobou. 0\1 nIo achou,~
ria para &CCUII&ÇIO.

Art. 2Z - Quando a decldo fõr nesatlVll, o
J'\11Z <1.. Dlret.tQ ~ IS\U._~~
_ a~ Julgan. de nenhum errelto a d...
nuncll!..
Art. 23 - Se a d8111Blo felr aU1nna"ft, a
••ntlltlÇ& declarará que Já lupr ~ fonDa:r
" accuu.ql.o, li otó_.. nua~ @ ~.
'.0, 11 1.0 li 2.0. Que (I reeponeavol ItIja P»to
em CUJltodla. li q\1e 116 aequelltrom (qualquer
Q.ue .ela o objecto da denuncia) 011 lD:I~.
_, eecrlptos, ou ~VU1'lU l1enUDIl1adae,

POBIoIULA DO .JURAl,dNTO

Juro pronunciar bem, e .lneeram.eJlte n-w.
caua&, haver-me COIl1 franqull!la e vel'dad••
só tendo diante de meue olhos Deus, • a
Lel, e proterlI- o mflt V!lU> MlUJlcID a m1nb.tI
co~lencla,

TITULO V

Do JUTlI de iult/fJçOO
Art. 2t - ApresentMo o proo.-o aocua·
torto ao JuUl de Direito, eRe lD&Ilüri no
tU"lcar o &OCUIIlIdo. J)IID QUIl, por &I ou JlQ't
~ procurad<"n'. ou et;Injun.otamen~. 0DIIl
pareça no lul!'ar determJnado para o-eull
Ó'i> 3ur,.
Art. 25 - Bata notlt1c&Oio. que lMri fel.t&
tree dJ... pelo D1l1D011 antell da reunao. 1't&
aoompanbada da cóPia do llbello, li dOll do
C\lIIl8DlOII. e (lo rol 4ae ~UIlbU.
Al1. ~8 - No dia a,l:ll'&zadO. o .I'U1JI ele D1nl.
W, Iloch&ndo-se fIIu:P1c1o o Col:llelho. li pre..
HIltftll o Promotor. e a parte~
navendo-a. o acClUAdO, e 011 Ad~.
Que por qualQ.uer cü.e partee .. aPNMllw.
rem. ma.ndaré.~~ ~~ na. (eT
ma do art. 20. e o- qUI! -allr_ , *Xte,
nlo tend(l \.mpedllnento 1..... fon:urlo o
Jun' de Jul8'&<;&O, que lHdp~ oomo (I

do &ccUII&Ç1.o.
Art. 2'1' - O Ju1.z de D1relto depoá d. de.
feri!" aDt9 Jul.zell de l1'acto juramllQto pela
formul_ actml!. t1'lID8Crlpta, tllri ao aooua
do lU! perlJUntall. que juJ,gllr oonveIúentel.
Art. 28 - l"1ndo o IllterropW11o, :mandart.
ler pelo IlIIcrlvto .. ~&P... 4ef......
tod&e ali PlI\iU oomprobator1U. 1IOd8!ldo
ftlIS& Jeltura lIer feita> pop qualquer 4ae par.
tes. Sll 11. qu1zer tlllZer.
Art. 211 - COIIII8Cutlvamente o D1e.DO J'u1II
(10 Dlrfllto InQ.ulrlr' ali tMteInunhu. qU8'
B111 forem apresentad.... tenclo-1he. prtmel
ro deJ:ertdo o J ura.mMlto do ooa;wnl.
Art. 30 - finto o autor OOIDD o rio, e NWI
Ad.Vog&do8. ]XX!em f_r ia t.-temUl:lhM ..
~nt.M. qUb ~uip;r1llll. neee.ar\N. & le
terminar' _te acio com a Wll'tenw.;60 do
dl.relto por uma. e outra parte.
Art. 31 - No perlodo dM~ toma·
riO De J'\lIzeII de l"acW .. noiU, que lhe 1*-
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~ecer, romPt!ndo'B~ logo que lhllti nilc forem
precliule.
Art. 3:1; - Aebane,lHle a. ca.~ em. estM1<l
de ser deeidlda, o Juiz de Diretto, rClSu
mlndo com a maior cla~ potISivel tOtllI ti
m9.terl" da I\CCIUlaçAo, e c.a defeza. e as ra
zões u:pendldas pró e contra, proporá por
escrlpto ao Jury a.s seguintes QucstõCll;
! .. - Se no Impresso (ou naQulllo qUI! fl
zer o <Jbje<ltQ da d.enuncta) h~uve abuso1
2.° - Se o llcCUBado li crtmlDoso?
3." - Se está comprel\endldo DO artigo da
Lei eJn que tol denU:lClado, ou em outro, e
elD qUal?

4." - Em que grâo de pena tem Incortido?
5.0 - Se houve reincldenclll. (se d~ se
tratar).
6.' - a& ha lugar A indemnJ.saçlo?
Art. 33 - ReUran<lo-se 08 Jul~es de Facto
A outra sala, conlerenclarllJ SÓl!, e a portas
fechadas, &Obre cada =a. dtlll qUel!tlSes pro
postas, e o que !ór julgado pela mll.lorla ab
soluta. será escriptl), il88lgnado, e pUbllcado,
corno no Jury de accueação. Dectdlda a pl\
melra questAo Degatlft.Inente, nAl) se tra"
tarA mais das outl'l&ll.
Art. 34 - 8e a deciSlI.o fór nega.tlva, o Jutz
de Direito. pol" sua sentença nos ll.utos, lLb.
601vera o accU$Bdo, oroenando 11 sua soltu
ra JmmedJatamente (no Ca60 que eUe tenh
si do posto em eUBtodill,), e o leVllutamento
do s"q1Jestro.
Art. 35 - Se & decido !l'Jr a!flnnatll'fl. fi
sentença condemnará o rolo na pena corres·
pondente, ordenando li, suppressl0 dEU! pe~

çal\ denunciadas.
Art. 36 - se tõ:' atilrmaUva 8Ó quanto lI.Q
ablUO, mal! negattv... quanto a ser crimino
so o ~do. I) Jul.Z doe Dlxe~to o absolve.
rá, e o mandará 1mmec11atamente soltar (1Ul
tIver sido pacto em cUliltodla) mas ordenllr~
&. 8uppre~o dai! peças delu:.nciadas.

TITULO VI
D~81Çc}e~ Gerae~.

Art. 37 - Os JuizllEI de Direito parl\ ll.II Ca\l~
sas, de que trata iJ, presenClt Lei, serão os
Jutzes TelTltorlaell com iurtlldlçâo crlml.
u1I1; e bal'endO mais de um, Ilcnlrão i~:ter

11aUVlLlnente por s~, subob"'tituindo-.sc
nu IloOB outras. no c8oll0 de necessldl"de.
Art. 38 - Para !ubetltulr 00 Jura.dos, e
1'TOmOtorell, que morterem, ou SQ ausen
tl<:rem, por Rmpo pro\()ng"do (o c<ue cmD. a
necessarta antlclpaçAo sem partlClpl"do ao
JUiz ele OjTeJtoJ chamar-se-h&o C6 1mme
dtatos em votos.
Art. 39 - AI! reunj6es serão em aesSÕC8 pe
riodtcas de do\.:B elIl dou mezes, na Cór.;e;
de q,UIltro em Quatro, nas capítaes das Pro
"lncI8ll; e de 81!1.! e:n seta nOll outros 1Ug,,
res. e ne1l8ll 8fl dic~djr!o todOll os processos,
Q'Je esttvel"em competente.tnente preparados,
sem que tlque arbltrlo de se l'l!5e1"Varem
pura as seguintes remti/le6, prllferlndo sem
pre nos JUlgamentos os procellS08 dos r6os,
q'Je sstlverem em cu&todta, e entre elles
a.quelle, cuja. pror..uncl11, ou clecreto de
accwsaç!o, tôr Il.nterlot'.
Art. 40 - 011 dtas, em que ellll.S devem
principiaI, .lõeI'10 com a nec06sarla antlc1pa.
çAo marcados em edttaes pelos Jutzes de
DIreito, com lndlvldull.çllo do!! JIITados, que
devem co:rc.plU'ecer.
Nlo se far, porém, convocaçlo, ~e nia !:lou
Vl!r que tra.tll.r.

Art. 41 .. Se BJ:)brevier iLlgum caso extraor·
dlr.arlo, que ao Promotor ps.reça que, pol" 8<>
nlo tratar Immedlatamente, póde ser com
"J)romettldll. 8. segu..."1I.n~ll. pUbllca, o JuIz de
Dlrelto fará cODvooaçAo extraordlnarliL.
Art. 42 - Nn ea:;o. que se nlio reunaIU tc
doe os Jurados (ou a USBâo seja ordlnar!",
ou elCtraordlnarlal, proceder-se-ha todavia,
à formação do J'..Iry, se dOUll terço9 da tn.
talldade dc/! Jtl~dO& 6C acllarem presentes.
Art, 4:l - as Jurad05, que tal\~rem é.& IICS
sOes ordlnartas, ou e:rtrl\OrdinarlIlB, OU que.
tendo c~mpareeldo, S8 aUJ!entarem antes de
ulttmadM todas as causas, serAo multados.
Segtllldo o JuiZO <lo Jur:r, e pela malorla.
ablsoluta de vo~, de vinte a quarenta mil
rela. salvo se tiverem 1ustl:l CIIUsa., provada
perante (I mesmo Jury.

A 6Bte pertence tBlier naquelle m=o acto
a tmposlçA.o da pena, lançando-a por termo
em um llVro para lBSO destinado.
Art. 44 -' NAo W1vendo posslbllldad& de se
farmar Jury, o JuIz de DireIto mu!t8rá na
fórma do l\rtlgo antecedente, todOll os que
tlve~em taltooe, sem Justa causa, pel1l.nte
eHe, naquele mesmo acto, e.PTllll"mtadll.,
.'\.rt. 45 •• Entrl\nllo-se 110 soneMnento pam
fonnaçlo 0:10 JurY, e 8. medida que o nome
de cllda um Julll de f&eto for sendO lIdo
pelo Juiz: de DIreito, farft,o o accusado, {'
accusador sua.s recusaç6es sem as mCtlvà
rem.
O acc\)~ado l)oden. r~~~ ta.\\to~, qUl\nw&
tlll conformidade t10 art. 21} si<> nece5SarloB
para formar Jury: o ar.cusa<lor, depol"J
delle. podera recusar m.etade desse numero,
e ~e preencherá o num.ero com outrOli tira
dos li. sorte.
Art. 46 - Se 06 accU&ttdos foTem dous, ou
ma:s pod.e.t.o combina. suas TecUI>llÇOes.
mllB, não con.blllAndo, recusará cada um a
parte, que lhe tocar, pt'Dporcionalmente.
Se allfum delles nio qulZllr recusar, rever
tflra tste em benefido dOI> outros.
Art. 47 - 8rao inbibld08 de servir no mes
mo Jury ascenr;1entes, e seUll descenden
te/;; sogrO, e genro; trmlos, e cunhados, du
i"ilnte Q cunh&d1o.
Destes o primeiro, que tiver sabido á sorte,
e Q \le deve llcar. não lIendo lInpedldo.
Art. 48 - Os Promotore$ devem enietar,
C<lmo accwadore5 llubUcO.'!!, ::l0l! casos do
11ft. 2.' § 1.0 atil 10 inch1Blve.
N'os maIS casos s6 a parte offell.(jida serA
admlttlda a aceuaar.
Art. f9 - NAo prOSCKUuá porém 11 lICCllSa
çAo no Jury de j ulgaQio n08 c&SOa do § 10
dO art. 2." ~em exprCSM autorlzaçio da Câ
mara Legislativo., contra e. Q.uaJ tlvel" sldo
dirIgida a ot!eUJl&, Qt;, de qua!qUCl" dellal!',
quando a affenas. fOr contra a Assembléa
Gel:a~.

Art. 50 - Qua.lquer cldildll.o póde repr-eBen
t90r ao Promoter psra este oftlc1ar 110S ca
W6, em que o deve tlloZel", pllnL o que lhe
BubminlStraril. o Impl"eESo, e8Ct~pto, ou gra.
\'11ra, que denunciar, & Sl;l o Ilobuso tiver si
do por palavras, Ih'o communlcan\ por ll$

crlpto clrcuD.Btl1ncIBdllmentc. fl com {IecJll
raçáo no tem}lO, de IUgllo., e do.s tem,em\~

nhas presenclaes ao Ilcto deDunclado.
Art. 51 - se o PromotO!" se l'ccwmr a. est~

reqwslçll.o, promovera 9. acc1lS90çlio Q seu
subl!ltttuto (e IISS1m exn dIante), e se pr<>
cederél contra aquellc do mesmo modo, Qlle
se procede contra os que prevarIcam em
l!&US off1clos.
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Art. 52 - Na petlç&o de denuncia de qual
quer ImprellllO, ou -m.pto, lle an1cuJará, e
lIe qualltlc:ari 1nd18penuvelmente a provo
caçA0, tnjurta, ou qualquer outro facto
dlf1amatorto. ou ottBDIIlvo, que der motivo
, que1D.

Art. 53 - Em todo o caso, em que o abuso
1-1ver sido por palavrall, fOrJlllU'-lle-ba pe
rante o .lula de Pu, e , reQ.U1e1ç&o do Pr0
motor, ainda eem denuncia, ou da parte
ottendl.da um proceBllO verbal prepe.rato
rio, que serl\ entregue" parte 1.nt_da
para intentar sua ~Ioo.

Art. 54 - 011 Impreesores ficam obr1gad:os a
mandar ao Promotor do JU1'J. onde estiver
a Imprensa, 11111 exemplar de 1-oda8 811 obrae,
que Imprimirem, IOb pena do duplo do
valor do Impreeso.
Art.. 55 - Part1elpando o Promotor por es
crlPto ao .lulZ de Dtre1w, (lue o Im~
faitou a 881& obrlgaçloo, procederá o .lula
de Direito ex-ottlclo, mandando autuar a
pe.rt1clpe.çIoo, e eem ma1S formaJjdad811 (lue
a audlencla do Impr8llllOr, lhe Imporá a
pena, ou lh'a relevará, como Justo fOr.
Art.. 58 - Nenh11ll1 privilegio teenta a pes
lOa alguma (excepto aque1l8ll (lue 1-êm B8U6
JU1ZeII prlva1-1Voe, expr_ente deslgnados
na Oonatltul9loo) de ser julpda pelo .lU1'J
do eeu domlcillo, ou do lugar do del1cto, 88
ab1 fOr achada.
Art. 57 - QUando no .lury de accueaCl.o,
onde em todo o CaIO a acçlo deve ser In
tentada, 118 decidir (lue !la materla para
accUll&Çlo, e a responsabUldade recablr llO
bre peIlIIOa, que 1-enha lI8US JU1ZeII privati
vos pela constituição, serl.o remettldos os
autos eJt-ofilclo pelo JulZ de Direito ao Trt
bunal, competente.
Art 58 _ Em Wdos 011 outro& casos, em.
qU~ no JU1'J de aeeuaa9loo se deetarar que
!la mater1a para accuaa9loo, e tiver eldo
parte o Promotor, ser'" remett1dos 011 autos
ex-oftlclo para o JuIZO competente; e quan
do a aeeuaa9loo fOr particular. ae entrega
rio á parte ottendida.
Art. 59 _ TodaS 1106 quest6e1 incidentes, de
que dependerem 1106 deUberaOOee finaes em
11111 ou em. outro JU1'J, serlo decididaS pe
1011 'J\ÚZM de Pacto, ou pelo JulZ de Di
reito. segundo a materla pertencer á uma
ou outra ctaee1flceOIoo, contertndo entre e1
no caso de duvida.
Art. ao _ Na occas1Io do debe.o, mae eem
ln1-érromper á quem estiver faUanclo, e an
tes que as quest6ee do ano 32 sejam pro
poetalI. poderá qualquer JulZ de Pacto fa
zer 1106 obeervaç(le8, que Julgar convenlen
tell' fazer 1.nterroga1' de novo allrUlJ1& tes
t.m.ullba; e pedlr que o JU1'J vote eobre
qualquer ponw particular. que Julgar de
Importancla.
Art.. 81 - Quando forem dous, ou mais 08
r6oe. o JulZ de Direito proporá ao JU1'J
sobre cada 11111 dell. em particular &li
C1.uest6ee do a.rt. 32.
Art.. 8:iI - Tambem. BePU&r' 1106 quest6ee.
quando os pontos da accusaQloo forem di·
v~.

Art. 83 - NOB del1ctos, em que esta Lei
Impõe uma pena Indeterminada, f1Xando
eOInente o malWnO, e mlnlmo, cone1deram
1I8 trse grAoe: 1." o da mator gravIdade: 3.0
o da menor: 2.0 o med1o.
Art. 114 - Ao prlmeirO grão se appl10ará o
mazlalo dai penas: 110 wrce1ro o m1n1mo, e
80 segundo o medio entre este. 6 aqU6l.1e.

Art. 85 - Nas re1Dc1deIlciu~ ....
tade dae penas.
Art. 88 - A lIC9IO pubU-. pe10I llI1meI, de
que trata esta 181, preecreye _ um aDDO,
contado do dia em que .. f. pqbUoo O
abuso, que dana luPl' " 4enUDCllA.
Art. lI'I' - A acçlo~ pnIIICrlrYe _

. ú'ee annoe, ainda quando MDba' 'haY1do
qualquer acto, que pa1'89a lnterJollqler •
preecrlPOIo. .
Art. 88 - ~ nuJJa toda • -menoa s-ur..
rlda por outro TrlbUDal, ouJ~ que J2Io
forem os do JUI'f' competeI1w, • nUDOll
prodUBlrá ef1'e1w allUm, n_ m_ pua
servir de tundamenw .. nova ~ DO
JulBo, a que competerla,
Art. 89 - Dos4~ do .JuW de DIre:1.
to sobre a orsfoIl1la9lo do.~ e
quaeequer dWgenclae ]ll'eC1Iu. Dolo bavei
aggravo de petigloo ou ~to.
Art. 70 - Das Jientel1gU profllrSdU S
melo do Jury nIo havei outro reouno 18
nIo o 4e appellaQlo pua.. BeI&oIo do
Dtstrlc:to, quando J1Io 1.1,,_ lI1dI:l' lIUV
dadaI as fonnuJaa~ ... lt1. ou
em qualquer outra. em Qué Me.la ~
ta pena de nulllda4e,ou quando io JulII
de Direito .se J1Io conformar com a d.ecSdo
dos Ju1zee de P'acúl. ou n&o~ a pe
na decretada Da 1el..
Art. 71 - Ju1ge,zldcHe Da~ lJI'O(le
dente o reoureo por 118 Il&o tenm parda
do lia formulas preecl'llRU, ~ba
novo proceeeo Da sUbHQtteno. -ao oom
outros JuradOS; re:m~ ~ ..
fim 08 autos ex-off1c1O ao JulII de 1XNlto,
quando a accuaaQloo Uva 81do por ofnoIo
do Promotor, e entfePD4o-le .. parte ftIl
cedora. quando fOr p.rUeuJar.
No caIO 4e 1mPOll101o de pena, que nIoo r6r
a decretada, a Be1aOIO. re1on1lai:ldo a 1eD
tença, imporA a Que fOr ClO1'r8QOG4ente ao
dellcto.
Art.. 72 - Havendo imp<*sb1Ud&de 4e re
novar-se o p~ perante o Jur7 do
mesmo lugar, em que lIlI prot.1o a IMDten
ça, ds que ae appeUou, f~ba 110 do
lugar mllU 1'Iz1nho, ou _ ouao, _ que
ambas as pe.rtee eonvenb&m.
Art.. 73 - DalI deoie6ea da BelaOf,o, podar
_!la recorrer por melo di nvt8ta para o
Trlbunal competente.
Art. 74 - Todos De que d-uem da acI9&O,
em qualquer l1latancla que fOr. ArIo OOG
demnadOll nas C\lRU, exaepto o Promotor,
e neete cuo ee paprIo as outu pelO 00Ifre
da Muntclpa1ldade, .
B quando ae decidir que boun ablDo 110
facto, que se denUDClOu, _ que o &of:lUa.
do nIo ~ Cl1m1IIoeO, por' n&o _ .•1111"1' au
tor do abulO, ou por lbe'~ a1lrUmu
daS eJtCepçl6eIt que o Uvram ela· imputavlo,
o acc:usadot' pe.gari u ClUItu.
Art.. 75 - .AlI mulYa,. tanto por falta de
comparecImento para fot'Dla9&O do J\U'7,
como em razI.o de a&nWl1Qa peJo '4eUoto,
f1eam app1lc:adu para u~ dM 0&
marae, e a sua CObraDQa a car:KO ck» Pro
curadorlllll daS _. Q.ue clri'erIoo )'equ"
re-la perante a autorldacle ordUl&rla.
Art. 78 - Os nom. doe mul~ &MIm
como as quant18ll das mulYa Hrio 4eo1a
radae em editaell do .lUiB d.e DIreIto, 1'1
mettendO o ll:Bc:ri'fio ,que r&r do~
uma. cópia do termo. ou da eenwnoa ClO2l
demnaWria ao Procurador da caman. a
que pertencer. para~ .. CQbnDga,



OUTUBRO Â DEZEMBRO - 197D 469

e far.el-o publicar pea Imprensa, ~e to hou
ver no lugar. Igual publ1eaçio ~e fará dos
nom~ <108 Jun.dOll q.ue ma1.ll asslduOll forem
em MII~1r I!.B 1!eIlS6e6.
Art. 77 - Os Pres1den.~es da.! C&D\.Ilo!'l\S Mu
nlcipa~ providenclario sobre todas ll.3 cou
lIaS preclsllB a requtalQI.o do JuIZ d& Direito.
Art.. 78 - AlI sessaee do' Ju.ry eerAo todM
publleM, excePto quando bouver votaQlo,
mlU!l ninguem lUlII1at1rá r. ellll8 com armas.
<le qUIIJquer DJl,tureza qu~ forem, sob pena
<le lIOr preso COmo em tIagrante, e proces
!lado n. fÓl'lllll da Lei.
Art. '19 - Oa Juradoa podem em QualQuet
Mte.do dBll BUll& deUbem96ea, mudar de
PreEldente, se _Im conv1erem entre lll.

Art.. 80 - Na preetll9lO iIoa juramen~
b!lllta q\.le o prlmetro, que o der, leia a for.
mula, dtzondo d~1B cildA um dOll outros
- BSS1Jn o juro.
Art. 81 - As \estemunhaa dilPOrI.o I8epara
d&mente, menoll quando fOr mister con·
frontal·as.
Art. 112 - 011 JulRe de Pacto, QU~ o forem
no Jury dt' ac~ nAo entrario no de
JulpQAo.
Art. 83 - NBIl Cldadlflll, e V11las. onde nlo
ha Jurados, eleger-lMl-hA.o 4ead& logo que
ecsta Lei fÔl' publlcr.da, e servlrlo !Iv, nova
eleiQlo, na f6nnll do art. 19.
Art. 84 - A llqu1dllo9lo de lleTdaB e d&mnot!l,
quando e& Julgar Que tem 11,1p1', sllri. feita
por arbjtros.
Art. 85 - No eaIIll de lmpoeslblll11.ade do
pagamento dll8 multu, serlo COJD.lllutad&1l
ne. terça parte JnlÜIl da pena. de prlflAo
comm1 nadll nos respect1V06 ariigOll.
Art. se - O Promotor ten\ 1'Or oada e.cçio,
que Intentar,' em que o Jury nio llCbar
materia pal'& aocuaaçll.o, o honorarto de
quatro m.u :r~18; lt pOl' IlqlleUae, em que ti
ver lugar a llCCUSflo&o, e elle .111var !lO fim,
o honorário de doze m11 l'8l!1.
Art. 87 - Picam ab-rogadu todas as Lem.
AlVBl'Bs, Decr!t08, e ma1.ll resoluçOeB em
contrario.
Mandamos portanta a todOll as autor:ldades.
a quem o conhecimento. e execuç40 d& re
ferida Lei pertencsr, que a oumpram, ti f1l
çam cumpr1r, e guardar tio 1ntelnlmente
como nella se con~. O ~Mtllrt() de ElI
tado d08 Negocias de. Justiça .. fB.Qa lIn
pr1mlr, pU!lllcar e correr. Dada. no I'ala.clo
do R~o de Jane1l'O aos vinte diaa do mez de
Setembro de mU o!C;ocentoB e t:rinta, nono
da rndependencta e do Imperio.
Imperador com guan1ll.
Vuc~ de .tIcCllltara.
OIlri4 de Lei, pelei qUlU VOS5ll JfClge3t4de
lmper'cll Mernda ~tGr o Decreto da .1.1
&emqléa Geral. que Houve por õem S«ne.
donar, 3l>b-I'e os abww di! Llbe1'd.ade da
lmprenBa "" fr1rma ach1ul ~ZIInrd<I.

Para. V~ Magesta12e ImJHIr1&l. ver.
Domll1l7O& LoJle& da 8tlVCI 4r«lIto a fez.
Registrada' I'. n. 271 do L1v. l.~ do :reglatro
de Le1$. Becre\Bl'la de '!lsta<lo dOI! :N'egociOll
da JustiÇIl, 24 de setembro de 1830. - JO<!o
caaa:no de Almt:laa França.
Antonto J036 d<l. C~a:UW Chavu,
Foi ))Ub1loada. llllta Oarta de Lei neatA
Chancürta·mór da Corte e Imperto <10
BrazU aos 28 do mel! de setew.bro de 1830.
- Frclnct3co Xa:1Iier .Rapo.to de Albuquerque.
Reg1n:rada .. ' n. 8 do L. :1.. dO rsg1atro d.e
Le1IL Cbance1larta-mór do Imperto, 30 de

Setembro (le 1830. - Manoel de bet'edo
MarQUe..
<Coleç4o da& Lej& do Impirio ao Brll.l~t de
1830 - Part.e 1", Páll'. 35.)

(411) FRANCO, Ary Melledo - Ob. clt - p,«. 12
(5ll) Oh. clt. pA.g. 16
(51) Idem, pà&'. 18
(52) LE[ N.• 261 - de 3 de Dezembro de 1841.

Rejonna1\dQ o Oodil10 do Procu~o Cnm~1I4l,

Dom Pedro segundo, por Grr.ça de DeQe e
Une.nlme Accle.maçf.o dce Povce. Impera
dor Constitucional e De1'tlD!lOr Perpetuo do
Br&811, l"azemoe l5llber a todos oe N0880II
SUb<1ltOB, que a A!lsemblé& GeI'IIl Decretou.
e Nós QullretDOl\ A Lei aegu1nte.
T1TULO I
DU1Io&~(}u Crlmlllau

CAPITULO n
Do& Julze! Munlcl]l(1ef.
Art. 13.· - 0& Juizetl Munlc1pset!l seria no-.
mOOd.08 pelo Implln.dor d,"llntre 0lI Baeh&
reis tormad.oe em Direito, Que tenb&o pelo
menos hmn allD.O de pract1ca d:l t&ro Bdquf
rida depola da. su. formatura.
Art. 14.· - Estes J\llZ8II aerv1ria pelo ttm1~

po de quatro llnnoe, flndo 06 Q.u_ poderio
ser reconduzidos, ou nomeadll6 pare. outros
lugares, por outro tanto tempo, com tanto
tenl;l.e,o ban1 servido.
Art. 1~.· - O GoVerno poderá marcar a eli
tes JuIZeS hum ordene.do, que nio exceda
a Q.Ull.trocent08 mU relB.
Art.' 16.0 - Bm quanto lIe nia estahelecll1"em
os Ju1z118 (io Art. 13.°, 11 nos luKlU'Elll <mdll
eHes nlo forem ab&olutamente preol_,
servlrlo oe 8ub6tltutOll do art. 19."
Art. 17.· - Compete llOlI JuJza 34unlol
paet!l:
§ J.o - JUlgar definitivamente o contra
ba.ndo, excepto o apPJ'ehendl40 em tla
grante, cujo conhec1ment.o, na. fõrma da8
LeiS, e Regulamento& de F&zen<l.... perten
ce as Autoridades .Al1mlnlatratlvas: e o de
A1'rlcanOB, que contlnuari a ser julgado Da
lól'IIla do .Processo commum.
§ 2." - AI! attrlbUlçôe6 crbninats e pollclaes
que competll.o llOII Ju1zt6 de Paz.
§ 3.' - suatenta:r, ou rllvapr, llJl:-01!1clo, as
pronuncias feltll8 pelOll Delegados e Bubde-
legadoli.
§ 4.· - Ver1C1car os fe.ct<ls que t1zerem ob
Jecto de QUeIXa contra 011 JuUle$ de DIreIto
d8o!l Comarcas. em Q.ue nll.o houver Rela·
ção, lnqutrtr !!Ohrv Da meemoe factoli tMt~

mu1lb.as, e facilitar ú Partes a extracçAo
dos docwneo.tOII que e1la& exig1rem para.
bem a lI1lltru1rem, SlIlvtl a dJIlposlçlo do
Artigo 161 do Co<Ugo do Proc~ CrJ.minal.
f ~.• - ConcedM fla:npa JlOlI :réos que pro·
nunclarem ou prenderem.
I 6.0 - Julgar Il& Buspelç6e6 pOlItllll &OS
Subdeleaa408.
§ 7.· - 8ublltltulr na Comarca ao Juiz de
Direito na sua falta ou impedimento. A
Bubst1tulÇAo será. falta. pela ordem Que de·
sJgnarem o GovernOD" Côrte, e oe Pre
sidentes nu Provlncias.

CAP1TULO IV
Do! Juiz€!& de Direito
Art. :li.' - 011 J\UZeB de D1relto aer&o no
mfi6ce pelo Imperado:r tl.'entre 0lI C1dad40s
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_~. aa. fórma elo AnI&O " do 00
digo do ~; e quatlllÇ1 tlv- de.
QPn1d.o qur.t1O aJUI(W da ueeuçlo d-w. Lei.
ali' pdderlo ter neme&doa IUlaM de 'Dtre1to
aqul1l. BachanQ f~ que tlY.-m,
lenldo COIlI dialll.OOloo OI Ol.l'll» 4. Jw
Munlclpajll, ou de OtphlOll. e Pl'omotons
PublICOll. &O menOlJ por l:Ium quaiflenn.lo
complekl.

An. 25.· - AoI Jw- de Dtreito i2u (lo..
~.~fm dali ..'trlbulc;JN 'que \em pilo
OOcl1io do Proe~ CI1m.Ina1, eDUlpete:
1,· - l'cnDar cnUJ* _ JI:m~ Pu
bll_ nAo pI'1v11~ DOIc CD'1mta de rei
pon'lbJI1da4..
.... jW'laUcQla lMri eumulaitnmena
llUlClda peIU AutorIdad. .Jud1cdal'1u lo
I'Mpelio doi O!t)o,-- ClUl P'I'aZ1~ .. mlll
m ...~.
2.· - JullU ... ~o6U poRu ao. JuI
_ Jlun1c1PM1 e ~.

3.0 - Proceder, ou .mandai' prOc"'" ex·
ottlclo. quando lhe 1e.: ~te PIX qUAl-

. quer 1IlI.nettt. IJsum~ el1m.e. «In
que teaba 19p.r lo aoouaGlo por'parte (I.

J1JIt.loa. lo todas ai ctUlpnclIu~,
ou ~ra .IIM' qualquer ll.uI1IdI4t. ou ~ra
~ amplo oat:lheclmflakl da ~a4.. r
clrc:unatAncl.... Que~ 1nflUU' no jul·
pmento. MoI mim. MI1 qu l:lio Ü.. lu
llBl' lo aoe_oao por pvte dr.J~ IÓ o
poc1ed 1_ lo requerimento _ ~
-'.0 _ COInf te T_ 4J. oomare& ('
nlmUfO de "'_. llue lhe _"O Rqu
~8Dto.

5.0 - Julp,r deflllitl...lUIHJ1te OI crime. de
re.pollab1lkla4e .doI~ PubllOOl
nIo pI1YU~.
Art. 28.0 - 01\ Jm- dll DInlto, n.... COl'
retcvo- qu.. t1..-n ~ T_ ch lOU
Comaraut d.eYedo p.m1nv:
1,0 - ToclQI De~ dll fOl'llUQlo de
culpa, quu tmb&o 1140 JIl'Ilc ....:b l)enn·
te OI n.lepdOl • l8ubdeiepdOl, 'UllI' pI
ranA o JuII KW11c1pal; para o (lu. ardil
llarIo que~ De -.art...... doa Ntenew.
J\ÚZM Ibee .~"- De Proo-. 4eDil'O
de ~. iUM, 'InbIo ou :aJo hn1do neu.
pronuncia, II-~ QI _ 111M &ch&.
~. JIl'OC*1endO oontra 08 Jw.Ii. acn·
vAM, 11 omo1aell de Juatioa. como rOl' de
dinl~.

lI.o - Todoe 011 Proc_ crlmIe que tl'fe.
rem lido eentencladOl pelOll lU~ KUDl
clPMil. DIl4pd.OI, li l!u~ep,dor, prooe
denC20 oonw eu., li~ qUII con
dllllDál'lQ, ou at.ol...lrto 011 rb por pre.
ftr1caOlo. peita. ou IUbomo.
3.0 _ o. UlTOII dOI Tabl1l1W e ~vt...
para oo~ lo manelra por que \IIkl
de IWII OUle1Ol, procedelld.o contra 011 qUI!
forem l.llbI4oIl em cwp&.
t.o - Se 011 Jw- WW1iclpMl, lb~,
DelIP4Oll. e l!ubdel'PodOl. f-. u Au
dlenclU, e • do NIlduOII, • ctUllPnt.,. no
cumpl1mento doa MUoI deftllWS, procIIdendo
oon'ra OI qu acharem _ culpa.
CAP'fTULO V
Do.JItf'OCIoI

Art. 21.0 - SAcI aptos para JUJ'll4lJB 0Il OI.
dal:l&I» que pud_ ... J:l.e.ttor-. com lo
excepçlo doi deelaradc» no Art!Io 23 do
OOCUIO do~ 0rlm1nIJ. e 011 OIlIr1&OI
d. OrdMUI 8acru. com tanto que _ 01
dI.c1AoI ...lbto lu e ~"IIl', e Ú1Dhio de
nmcUnlIInto annUll por ~ I ft1.K, (lU
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Processo em quanto o crltne nâo prescre
ver.
Art. 49.0 - Os Delega(1oo, e Subdelegados,
qUe tiverem pronunciado. ou não pronun
ciado algum réo, remetterft.o o ProcBl;SO ao
Juiz Municipal para. eustentar, ou revogar
a pronunCia, ou despronuncla; no caso de
não pronuncia, e de estar o réO preso, não
será solto antes da de<Jlsâo do Jul.z Muni
cipal.

Art. 50.0 - OS Jul2ies Munlelpse8, llUBndo
lhes forem presentes os Processos com as
pronuncias para o eobredlto fltn, poderão
proceder a todas as diligencias que julga
rem precisas para a retlflcaçll.o das queixas,
ou denuncias, para. emenda de algmnas fal
tas, que Induzll.o n ullldade, e para C5clare
cimento da verdade do facto, e suas clr
cunstanclas, ou seja ex-officlo, ou li re
querimento das partes; com tanto que tu
do se faça o mEUs breve. e sununarlamente
que for posslvel.
Art. 51.0 - As testemunhas da formação da
cUlpa se obrigarão por hum termo a com
munlcar ao Juiz dentro de hum anno,
qualquer mudança de resldencla, suJeltan
do-se pela sImples omissão EI todas 8S pe
nas do não compareclJnento.
Art. 52.0 - As notificações da.& testemu
nhas se farft.o por Mandados dos Juizes
Munlclpaes. que nela substituindo aos
Juizes de Paz da cabeça do Termo, ou do
Dtstrlcto onde se reunirem os Jurados pa
ra cumprirem quanto a estes competia a
respeito dos Processos, que tiverem de ser
submettldos ao Jury.
Art. 53.0 - As testemunhas. que sendo no
tificadas, não comparecem na Sessão, em
que a causa deve ser julgada, poderl!oo ser
conduzidas debaIXo de prisão para depo
rem, e punidas pelo JUlz de Direito com a
pena de cInco a quinze dias de prisão.
Alêm disto, se em razão de falta de com
parecimento de alguma ou algunu.a teste
munhas, 80 causa for adiada. para outra
Sessft.o, todas as despe2a.s das novas notifi
cações, e citações que se fizerem, e ((as in
demnlsações ás outras testemunhas, serão
pagas por aquella, ou &quellas Que falta
rem, as quaes poderão ser B isso condemns.
das pelo Jul.z de Direito na decls40 que to
mar sobre o adiamento da causa, e pode
rao ser constrangidas a pagarem da Cadêa.
CAP:tTlJLo IX
Do julgamento das causeIS perante o Con
selho dos Jurados
Art. 54.0 - As Sentenças de pronunc18. nos
crimes indlvlduaes, proferlds.6 pelos Chefes
de Policia, Juizes Municlpaes, e as dos
Delegados e Subdelegados, que foram con
firmadas pelos Juizes Munlclpaes, sujeitâo
os réos li, accusaç40, e á serem julgados pe
lo Jury, procedendo-se na fôrma indIcada
no ArtlBQ 254, e seguintes do Oocligo do
Processo CrlmlZlal.
Art. 55.0 - Se, depol.s dos clebates, o de
poimento de huma ou mais testemunhas,
ou hum ou mais documentos forem ar
guid08 !le falsas, com fundamento razoa
vel, o JUiz de Direito examinará logo esta
questao incidente, e a decld1rê. sUlnInarla
e verbalmente, fazendo depola continuar o
Processo da causa principal; e no caso de
entender pelas averiguações á que proce
der, que concorrem vehementes indIcias de
falsidade, proporá em primeiro quesito aos
Jurados, no mesmo fl.Cto em que !lzer o.
outroa .oobre li causa principal: - se o'
Jurados podem pronunciar alguma declsr.D

a respeito d_a cauaa prlnlllpal. sem atten
ção ao depolmento, ou documento arguldo
de felso.
Art. 56.0 - Retirando·se os .JuradOB, se
decidirem aff1rmativamente estilo questr.D,
responderão aos outros quesitos sobre a
causa principal; resolvend()-a porêm nega
tivamente, não decidirão a causa principal.
que ficará BU.5penea, e dissolvida esse Con
selho. O Juiz de DIreito em ambos os ca
sos, remetterá a copia do docutnento, ou
depoimento arguldo de taloo, com os indI
ciados dellnquentes, ao JuIz competente
para formaçl!oo da culpa.
Art. 57.° - Formada a culpa, no caso de
que a declsll.o da causa principal tenha fl
cado suspensa, será elia decidida conjunc
tamente por novo Conaelho de Juradoll com
a cSlUla da falsidade argulda.
Art. 58.· - O Juiz de DIreito, depois que ti
ver resumido a tnElterla da accusaç40 e de
fesa, proporá aos Jurados, sorteados para a
declsi!oo da causa, as questões de facto ne
cessarias pal1l. poder elle fazer a appl1caçAo
do Direito.
Art. 59.0 - A primeira questão será de con
formidade cam o llhello; aBSlm o Juta de
Direita a proporá nos seguintes termos: 
O réo praticou o facto (referindo-se ao 11·
bello) com tal e tal circunstancia?
Art. 60.0 - Se resultar dos debates o eo
nheclmento da existencla de alguma, ou al
gumas circunstancias aggravantes nl!oo men
clonaClll.s no llbello, proporá também a .se
guinte questão: - O réO eommetteo o cri
me com tal, ou tlll circunstancla aggra
vante?
Art. 61." - Se o réO apresentar em sua de
fess, OU no debate aliegar como escusa
hum facto, que a Lei reconhece como jus
t1tlcatlvo, e que o Isente da pena, o Juiz
de Direito proporá a seguinte quest40: 
O Jury reconhece a exlatencia de tal fe.cto
ou cireunstancla?
Art. 62.0 - Se o réO for menor de 14 annos,
o Juiz de Direito fará a segulnt4'l questll.o:
- O réO obrou com dtseernlmento?
Art. 63.0 - QUll.ndo OB pontos da accusaçll.o
forem dlverllos, o JuIz de DIreito proporá
ácerca de Ctl,da hum delles todO.s os quesi
tos IndlspelUlavels, e os mais que julgar
convenlentel!l.
Art. 64.0 - Em todo o caso o Juiz de DI
reito proporá sempre a seguinte questao:
_ Ex16tem clrcunstanOlaB attenuantes a fa
vor do réo?
Art. 65.0 - Todas as decisões do Jury deve
ri!oo ser de.das em escrutlnlo secreto; nem Ile
poderá fazer declaração alguma no Proces·
so, por onde se conheça quaes os Jurados
vencidos e qua.es oa vencedores.
Art. 66.0 - A dec16Ao do Jury para appll
cação da pena de morte será vencida por
dua.s terças partes de votos: todas 80S mais
deciSÕes sobre as questões propostas serl!oo
por maioria absoluta; e no caso de empate
se adaptará a opinião m&la tavoravel ao
accusadO.
O Governo estabelecerá a modo practlco de
proceder-se 11. votaçft.o no Regulamento que
expedir pare. execuçft.o deeta Lei.
Art. 67.0 - Ao Juiz de Direito pertence a
appllcação da pena, a qual deverá ser no
gráo maxlmo, media ou mlnlmo, segunda as
regras de Direito, á vista das decisões so
bre o facto proterlda.& pelos Jurados.
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Art. 84.0 - A.~ tDtetpod& da SID
tença d.e abeolnolo :llI.o lUII)eDde • • ..
euoAo. ucepto DO cuo do &tqo 'n.o delta
J.el. I) l)W .mm._ bIa1IJma-nla.
Art. 85.• - Pa~ o Ju1pmeDio da ..ppeUa
çio 1Ió 8Ubld o~ 0I1CUW Q1ADdo
ntll1l1 lJIoO hou.,_ maia rioe I*l'a -.n
Ju1~ 1I11U m!)h'i trM1adO.
Art. 811.0 - H.. ca_ cn-. de qu. 'raa
..ta LIt. nio ...dJmUb'to tIIIbarpIo~
M dtcW6ea li 8en\mçM QI,~ li ...
'UDd& IDItancJA.
Art. 1'1.0 - O pro&eno por n01'O JuIPm••
to, peral1tttdo pelo .ut.IIo 301.0 do 00cUa0
do I'roce.o ortm1I1a1, .aete ~ JUpr
um CUClII em. 'lU. f« Im~ • pID-. 4e
mone, ou 4. pl611~ • ~ ou'">
Jun DO m-o lupr, ou ]10 ....~,

quando haja IJIlSlOM1bWdad.e ~u.....
Art. 88." - U_neta o oondlllllnado d" re
011nlO. ficado eem ttrelto c:w do arillO 711.0
eQ~ outrol.
Art. 811.· - H. penl11Ull1a renata PU'& o
Tribunal CCIlIIlpetenk:
1.· - :ou sen~ CO ~uD lk~
profertdN _ llri.o d. appeUaoIo 10m art
me de oonir&~. llICUDeta o aRIIU 17.°,
I 1.' d..w. Lei. 11 8lIlIl"lI a p1WOl1pg1o. c1e
que mUI o ArtllO 35.", Quando .. julpr
proclld.ente.
2,· na. dllO!a5elI dai:~ DOI c-. do
Art1~ 18.· 11 ~.o, 3.0 e .." deIW. IAL
Art. 00.0 - NIo b. PfIrmlit14& a reYllota:
Lo - DalI 8entenll&ll de pft)Jl1UlC1a. ooJl
c-'o, ou dlln..-çlo de flanga, • de Q""
quer lnterJooutor1U.
2,· - DalI SenteD9U profw1l1u no foro JQ..

mar, li tiO Kcll1elt.i1aO.

OAPITULO xn
~~gmJ.el

Art. 91.· - A JWUd1olO pollela1 e crlm.1naJ
40e JutzeI de Pu fica l1m1tad& • que~
hll COl1fllr1da pelOll 11 ~', 5.", O.", 7.·, li•• li 14
dD Ar1;!aD 5." d& Lei de 15 de OUtubro d.
:'$IJ. 1'1'0 u,WC1cID 1111 IU&II ..~ ....
Yl_hIO doe InapeckllW, lkII Sub4el.....
dOI. e ~U'io -.crI...a. que poderIO __ 011
~

.Art. 92.0 - A ct..nuncJa, Q;1WQ., e aocua
910 poderio Nr rtttu pW 1'rOOUrr.d0l:". pre
alld.enc1D Iia.noa do J\UII, ql»lldo o autor
tl't'llf bDped1mento que o pnn de OOIIlpa·1_.
Alt. $3.· - se eM hum Termo, ou Im hwDa
COmarca. ou em huma Pro't'1DeJa tI....
..ppancl<!o .ecUo1o ou ~IIo, o cleI1n.
qlllmte lIIri. Julpdo, OU no Termo ou na
comarca. ou na Provtnda =aa 'Yfa1Dha.

Art. M.o - A proIIUDQJa nIo 'uapeI1d.lI o
.,.1Ir'tlI.c)o da. db'eI.toe poütJooa, MnIo tlIpola
l1lI austeDt.-d& eam~iemeI:Ite.

Art. 115.· - 1"10&0 abolldU ... JUntai de Pu,
li o 1.' COlllllllbo da. Jund.oI. M .uM attrl
butllGN HrIo lII:lInI1cIU pelu AutoI'Idad.
PoUm..- aeadaa por esta IAI. • na fórma
pOr lIll& determinada.

Art. M.' - li. fónn.a do~ ......
In_a detll1'll1JJl&d& pelo 00d.I80 dO Pro
ce-> Ol1%D.1D&1, que nlo lIItl.,. Im oppo
siQtD COIll " prtl«l1te LeI.
Art. 1l7.• - M .uapel~~ _ lJubde
lepdoe. PelepdQI • Jm- KuDJoI~, _
rio proc~ 11 Julpdu :!la fOlDl.& cio
BeCUluneu\o 110 Gonrno, CO'dOJ1Dlllldo-M
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nesta perte com a dlsposiçll.o dllo Ore\' Liv.
3.·, Tlt. 21. A cauçli.o nas suspeiç6es inter·
postll.8 aos primeiros será de doze mU réis,
e pllora os segundos de d_els mU réls.
Art. 98.0 - A elCpedlçll.o das autos e trasla
dos nll.o poderá ser retardada pelllo fllolta do
pagamento dll.8 custas, e.s quaes poderll.o ser
cobradas executivamente.
Art. 99.· - Bendo o réo tli.o pobre que nli.o
pOSS& pegar as custas, perceberá o Eacrivli.o
a metllode delIlIos do catre da OllIIlara Mu
nicípal da cabeça do Termo, guardllodo o
seu direito contra o réo quanto á outrllo
metade.
Art. 100." - Os julgamentos nos Processos
crlmlnaes terfoo lugar Independentemente do
sel10 e preparo, que poderão lIer pagOli de
po1s.

Art. 101." - De. lndevída inscnpçilo ou omls
sll.o na lista gerllol dos Jurados, segundo o
Artigo 27.· desta Lei, haverá recurso pllorllo
o Governo na COrte, e pare. os Presidentes
nl\S Provlnclas, os quaes, procedendo ás
necessarlas in!llrmaç6es, decicUrlLo como for
justo.
Art. 102.° - Este rec1ll'SQ será apresentado
DIIo Secretsrll10 da Presidencia, ou na de Es
tado dos Negocios da Justiça, dentro de
htun mez, contado do dia em que se tive
rem affixado as listas, e será acomPl'onhado
de certidio desse afflxamento, paSIIBda por
htun Eacrivll.o do Juiz Municipal.
Art. 103." - Os Jurados que faltarem ás
Sessões, ou Q.ue, tendo comparecido, se re
tirarem antes de ultlmada, seria multadOl!l
pelo Juiz de Direito com a lnulta de dez
mU réis a vinte mU réis por cadllo dia de
8essli.o..
Art. 1M.' - Aos JUizes de Dlreito fica com
petindo o conhecimento das escusas dos Ju
rados, quer seJ6c prOduzidas antes, quer
depois de multados.
Att. 105.' - Fica revogado o Art. 321 do
Codlgo do Processo Criminal.
AJ:t. 106.' - Os Jurados que forem dispen
sados pelos Juizes de Direito de comparecer
em toda huma sessão, por terem motivo
legitimo, e bem a.ss.1m os que de1Drem de
comparecer sem escusa legitima, e forem
multados, nio ficarão Isentos de ser sor
teados Para a segunda Bessll.o.
AJ:t. 107.Q - O Conselho de Juradoe cons·
tará de quarenta e oito Membros, e tantos
serão os sorteados na f6rma do Artigo 320
do Codigo do Processo; todavla poderá ha
ver Sessáo, hums. vez que compareç40 trin
ta e seis Membros.
AJ:t. 108." - Haverá perante cada hUlll con
selho de Jurados hum. EscrlviLo privativo
para o Jury e llltecuçôes crlm1naes.
Art. 109." - Quando nas rebelllOes ou sedi
ções entt'arem Militares, Bl'l"ll.o estes Julga
dos pe1aIl LeJs e Tribunaes mllttares,
AJ:t. 110.· - No Art. 145 do Codigo do Pro
cesso, ficA0 elUhinados as palavras do pa
renthesis (nio se tratando de crimes po
l1t!cas) .
Art. l11.Q

- No Art. 351, antes da palavra 
identidade - accrescente-se a palavra 
nl!.(r-, e flclLo Buppr1ml.das 8S segUintee 
e JUBtiflcaçlLo de conducta.
AJ:t. 112." - As infracções dos RegUlamen
tos que o Governo organ1sar para a exe
cuçlo da presente Lei, serli.o punidas, guar
dado o respectivo Processo, com pena de
Prlslo, que nll.o poder' exceder a tres me
zes, e de multa atá duzentos mil réis.

o mesmo Governo especUlcará nos dltca
Regulamentos qual a pena que deverá ca
ber a cada huma lnfracçiLo.
Art. 113.' - As Autoridades, de que trata
esta Lel., continuarlLo a perceber os emo
lumentos marcados nas Lil1s em vigor, salva
a dlsposlÇAo do Art. 21.

(Coleção das Lets do Império do Brasil 
Tomo 4.· - Parte 1.& Seçll.o 32.- - pãg. 101.)

(53) Franco, Ary Azevedo - Ob, clt. - pãg. 13
(54) DECRETO N.· 562, DE 2 Da JULHO DE 1850

Marca os CTilnes que devem ·I/er processCldos
pelos Juizes Munictpaelt, e 1ulgado. peloa
Juiza de Du-etto.
Hei por bem Sanccionar, e Mandar que se
execute li Resolução segUinte da Assembléa
Geral LegislatiVII..

Art. I.· - BerlLo proceasados pelos Jutzes
Municipaes até a pronuncia lncIuslvamente,
e 3ulgados pelos JuJzee de Dlre1to, os se
guintes crimes:
§ 1.0 _ Moeda fal8a.
§ 2.' - Roubo, e homicldio, eoonmettldos
noo Munlciplos das fronteiras do Imperio.
§ 3.· - A reslstenela comprehendida nllo
primeira parte do Artigo cento e dezessels
do Codigo Criminal.
§ 4.' - A tirada de presos, de que tratlLo
os Artigos cento e vInte, cento e vinte hum,
cento e Vinte dois, cento e Vinte tres, e
cento e vinte sete do Cod1go Criminal.
Art. 2.· - O crime de banca-rota tambem
será definitivamente julgado pelos Juizes
de DIreito.
Art. 3.0 - FIcA0 revogadas as dlspoJllç6es
em contrario.
Eusebio de QueiroZ Coitlnho Mattoso Ca
mara, do Meu COIllllelho, Minlstra e Secre
tario d 'Estado dos NegooiOB da Justiça, o
tenha lI.88im entendidO, e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em dois de Julho
de mU oitocentos e clncoenta, vígesimo no
no da Independencla e do Imperto.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Impe
rador.
Eusebio de QUei1'Ooll Coit~nho Matto.o Ca
mara.
("Coleç40 d4.s Leia do Império do BTtl8~l'"

de 185() - Tomo XI - "Parte I - pAgo 247.)
(55) LEI N.· 2 033, DE 20 DE SETEMBRO

DE 1871.
Altera dijjerentu dtspo8iç(lu lU LegiBlaç40
Judiciaria.

A Prlnce.za Imperial Regente, em Nome de
Sua Magestade o Imperador o Senbor Dom
Pedro Segundo, Faz saber a todos as subdl
tos elo Imperio Q.ue a Assembléa Geral De
cretou e EUa Sanccionou a Lei seguinte:

DAS ATRmUIçoES CRIMINAE8
Art. 2.· - Aos Juizes de Paz, além das S1lall
Actuaes attrlbulÇÕll6, compete:
§ 1.. - O Julgamento das 1n!racçOal de
posturas munlcipaes com appellaç~ para
os Juizes de DIreito; ficando porém suppr1~

mlda a com:petenroa P6J'II. Julgar as tn!no
ções dos tennoe de segurança e bem Viver.
§ 2.· - A concesslo da fiança proV1soria.
Art. 3.0 - Aos Juizes Municlpo.es fica COm
petindo, além das autrae attribuiç6es:
§ I.' - A organtzaçli.o do processo crime de
contrabando fÓr8 de nagrante dellcto.



REVISTÁ DI INfORMAÇAO LEGISLATIVA

I ~.' - O juIcameato da InfraolllC dCII
term.oI de MlrW'l.oQa e,bem· ..,ITer, que ..
autondadllll pollOIaM e CII Ju~ d. Paz
tiverem feito _11IlU.

Art. 4.' - NJe 'lUlzM 'tle Direito das 00
DUnlU do art. 1.. e bem _Im. _ JulzlIII
Kun1c1PM1l de todoII INI outroll "tIna. fica
~uu_entepertencenc:lo a p~UIl(lle dOol
cul]l&<la. na. crlmM OOD1Uluml; o lulp·
mento nO. crlmee de que tra. o art. 1:1 I
7," do 004110 do Prooe.o crlm1na1 e o da
ll1fracçlo dCII termo-- de Ielr1U'&I19& 11 1*D
Tive; podendo ser. aUllwam. pelllll fIIl'WI
lIuD81õltutolS no preparo 11 DZ'PD1AoIO dCII
1'eQ)eCt11'Ol PJ'OCeIIIOa at6 ~. Ju1pmento e a
pronunola acl.UIII_ente; 11 com a D1MIIIa
llmltao&o Pe10e Del....da.. 11 8ubcl.eUpdoe
de Polida quanto ao Ilrooeuo da. cr1mee
dI) e\ta.&> U't.. 1'1 , '." 1\0~o do I'ro-ceao Or1ll11lW. . .'

Art. 5." - AOlI maoa J'l1JMlI de D1relto
tambem pen.ence:
I L" - O proeeuo <, ~10 .doa cri
me- de conmba.ndD tóra de flaarante de-.
Ucto. ,
I 2.' - A decido du e\wpetO!Sel~ &011
aubet1tu~ e lua. de Paz.
I 3." - Bu1 pral. qua.quer outra. attrlbul.
oti-. oo!l:fertdu &06 .Jm- de La lbatanc1a.
Art. 8." - Ao TrIbunal da ltelaoló compe
te conhecer e J\IlpJ' todoII OI J'tICUl'lIOjl In
~ dali decLII6M da. J'w- de DJre1to
da. --.rc&II do 1'11;. 1."; e _ DllMmbarP
dor.. m_btoe daa NpoectIVN Re1&g6ee. a
Prea1dllncla dali~ do .Jury nq mes·
m..~.
Art. 7." - ÁOII Im- de Direito em pra!.
ai_ de eUM actU&M attl1bUl9Ge8, compete:
I 1." - .() JulPlJlllDto do cnme, de CDlltra.~
bando tón de tlaIlnnte dellcto.'
I 2.° - A decido daa .mepe.tçtIM tIaRas aos
.Ju~ Inf.-1ON&.e &DII m~ ~ de
nu-elto na CIl'demd~
I 3,· - A oonelllll6o de tlança.
Art. 8.· - ACII IIUl3lItltutoll dOI~ de
DU:elto ~~ do art.. 1.·, e \8Ual
mente &DII euJlp1entee d<MI JuizM Kun1c.lpus
de toda. CII termCII. &11lm da mD81õttU10&0
maftl4& para GIl~ de lJ:aped1mebto dOll
r.peetlva. .Ju'-, compete:

,I 1.· - A CQOPCaOIo no J)l'eI)a:ro doe pro
oeuoe. de que trata o art. 12 f '1.0 do 00·
dlIO do I'J'OC-.o Crlml,llal. _Im como na
formaOio 4a culpa noe crlm. commUD&,
eJ:cluell'ameate ate o Julsamento ti a "0
tença de pronuncia; deftndo a. 1'eIIpllCt1
vm JuiBM competentee, antee de proter1
~ '\lU dllllW6e&. tectlt1ear os proc__
quandO tOr preetlo.

I 2.· - A coaee.lo de flaaçaa.
Art. 11." - Pica extinta a Jur1IdJe;60 doe
Ch... de Policia, DelepdCII ti 8Ubdelepdo!l
.no que l'fl8I)8lta aD Julpmenta de:. crlJD.1III
de que traía o art. 12 I '1.- 40 COd1IO do
Proce.o cr1lll1oeJ, UII1m como quanto ao
j.U1pm.nto dU 11l1n.cç* doa termoe de
bem VIT8r e e..-urança, e daa 1n1racç6ell dlt
PQRUl'U mun1cI)lUa.

Para&rapbo unJoo - lI'tca tamb6m ext1ncta
a oom~1a li-. .1Ital1dadel para o
p~ e pronuncia Da. cr1mel rommWUl;
eal.Ta _ Ohettlll de Policia a facu1lladll l1e
proeeder • formaçlo da cul~ 11 pronunciar
no CIIIlIO do art. eo 40 BeIIU1Amento de 31
d.e .Janeiro de 18t2.

Do deepacho de pronunoia. nMte cuo, ha
veri, lJeIlZl auapenalo dU pl1etlM decrlJt&da,f,
recurao nec_rlo, nq Pro1'tnclu de tacU
commun1caç40 com a lIMe du ~,
pve. o Pr4!II1dllllte da respectiva Relao'o; Da&
de d1ff1cJ..l OOPlmUJUcaçio, para o .JUIs de
D1rllto da capital da meema ProTlncla.
Art. 10 - ~ Ohet., De1eIradoI 11 SUbde-o
lepdos de policia. alem daa euu aotuacIII
attrlbu106el t&o IOID8Ilte ndrtnlldu pe1u
~poelooee do artl50 antecedente, e I W1l
co, tlca pertenceDdo o preJllU'O do pl"OOeleO
doe crllallll, de que trata o 1Ion. 12 f 7." dO
Oodlgo do ProceiBIO Criminal at4t a MIlten
oa e:zcllWYamente. Por IIIU1pto aerIo toma
d... nOll mlllllJ1<Ml PtOC4!IIlI08, 00IJl c» depoi
mental d&lll teet_unhaI. ... expoelç6ee. da

. aceueaçAo e det_; e c» competentee Jm
p.d()~, ~'ti\a ~'!l lm>1mn.n w.u~
dever&Q recttt1cu b proceuo no que IM
prec1lo.
f 1,~ - Para a formt.Çlo da culpa tIOI cri
mil! commUlla U mlUnU autoridl4. pO
I1cleee deveria em NUa dW;r:Ictoe proceder
As 4JJlgenCla$ 1lllll4!llal1u para d.eIoobri
mento doe taet.oll erlmln~ e &UM clroumll
tuclq, e tran8m1titr1o _ homotor.
Pub1I~, com oe autoe de col'110 de dellctO
e lndlcaQ40 d.M teetemunhU matl ldon.....
~ OI eeclatIICtmentoe~, e dMtaN1m_ 11oO meemo tempo daria Pvte ..
autorI.dade COZllpetllDte para a fOtmaolo $
culpa.
I ~ .• - Pertence-lhes Igualmente a COI1Cflll
1160 da tlança provtaor....
Art. 11 - AlI euepelolles poGas &CII J'm
de D!relto lIeria decidida&::
I 1.° - Nq comarc&II, de que trata o art.
1.0 dileta Lei, pelo PrIIeldente da reçeotlva
Rel.aÇlo.
f 2.· - N&II d.emall COl:Ilarca.i, pelo JU1JI de
Direito da COZllarca maia VizInha do termo
em que ee argUir a suapelÇIo. Uma tabeUa
rL1:lLri a ordem da Prox1mldade reciproca
de cada oomarca.
••••• ~ • I ~ •••• ~ ~ I L .

Dos BecuNO$,

An. 1'1 - O recureo, 1111 que trata o art. 281
do ColUgo do ProcIllflO Crlm1nlJ, fica CO%l
vertl~ em aaral'O no auto do limo..,.
••• ~ I ~ ..

f 4.0 - A aplll'Uaolo do f 1.0 do art. 7ll $
Lei de 3 de Dezembro de llMl IIÓ tem errelto
8U.IpeIl.I1vo quando lnterpoeta de &IInt,1I.O&
abeolutorla do lICeusado de crtme ID&tIaD
oavel, e nlo sendo unanlme a decido do
Jury que a determllUlr. l'altanc1o qualquer
d811ta8 OODdlçOee IIOmlnte .... rec.b1c1a no
ettelto dltTolutlvo.
I li.o - Tio eomente tert, ette:lto aUlpell8t
vo a appellaçAo lnterpoeta, pelo Promotor
Publico ou parte ottendlda, da MIlteDoa de
abeolnolo, quando tOr llIIte proferida a
respeito de ré08 accUMdoa de C1'ImtlII pUD.1_
dOll no maxlmo com .. penu de morte p_
lés ou prlllAo com tra~ por :11) ou m.
annos e prldo a1lnpl.. ])eI1'J)8tua.

Nunca, porém, a m_ appellaoio ter.
errelto eUllpe1llllVo, &li rOr UDan1me a decl
.10 do Jury que determinar a teepllct1Ta
eentenoa.
No prar-o de doUe c1Ju deve lI61' 1DterpcMta
a appellaoio d. que tn.ia tIlIte IIU8lP'*pho, e
n&o o 'Indo ptlr·_hAo logo em Ubenlade
011 ro!oa abololvidOll; a. eujeltol lo pecaa me.
nOnlll, lmmedJatamente depole de proCtIl1da
ti.~~ "'*"1ut.lixb..
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§ 11." - Mio havendo _lo do Jury em al
lrwn termo poderá. o réo Ber julgado em
outro tern)o mau vizinho da mesma coml\.l'
ca, 5e asaim o requerer e o Promotor Pu
bBco ou a pnrte accusadora convier. E In~
dependente de convençlo de partes, sempre
que nio fOr po8Illvel effectuar o 1ulgamento
do r~ no dlstricto da culpa, teré. lugar no
Juizo do termo mais Vizinho, com prefe
rencla o da mesma comarca.
Veriflcar-se-ha 11 imp0681bll.1dade, se em tres
sellS6eB llUcc_Ivas do JUI')" nla puder ter
lugar o 1ulpmento.

An. 20 - Os casos de que trata o art. 10 do
Codlgo Criminal s~o do conhecimento
e decislo do Juiz formador da culpa., com
appel.laçAo ex o/Ilew para a Relação, quan~

do a decleio fÓr definitiva.
Os crtmes do art. 14 do mesmo Código slo
só da competência do Jury.

Dl&po!"lçOes díversaa
Art. 2lI -- ', , .
§ L" - E derogado o art. 66 da Lei de 3
de De2embro de 1641, e reatabelecldo o art.
332 do Codlgo do Proceeao Criminal.

(C~l~'çd~'d.4~· úi8' 'cio' imPé;';õ' do 'iú«;'ii," ;;le
1871 - Tomo XXXI - Parte 1 - pé.g. 426.)

(56) DECRETO N.o 4.824,01: 22 DE NOVEMBRO
DE 18'11
Regula (I execuçilo <la Lei n." 2033 de 20 de
SetemÕ1'O de corrente anno, que lllterou
<li11P.tente~ cu",pwtç6u do Legislo.ç/io JurU
d1ctarW.
A Prlnceza Imperial. Regente, em Nome de
Sua. Magelltade o Imperador o Senhor P.
Pedro 11, Usando da attrlbulçâo contenda
pelo art. 102. § 12 da COD!ltitUiÇio do Im
perio, Ha por bem Decretar o seguinte Re·
gulamento:

SECÇAO 11
D03 JuIZes de DtreUo
Art. 13 - A08 Juizell de Direito das comar·
cas especlaell compete exclUIIlvamente:
§ 1.0 - A pronuncia dOI! culpadOll nOll crl
msa commur.s,
§ 2.. - O Julgamento doa crimes de Que
trata o art. 12, § 7." do Codlgo do Pro
cesro Criminal, e mate proce3S08 pol1claes.
3.0 - A pronuncia e o julgamento dos crl
mefl de que tratam a Lei n.O M2 de 2 de
Julho de lB50 e o art. 1.0 do Decreto n."
1000 do L" de Setembro de 11l6lJ.
4.0 _ O julgamento das jnfracçlles dos ter
mos de segurança e bem viver; e, por e.p.
peUll.çlo, o julgamento das lntracçOeB de
posturas mur.1clpaes.
5.0 O procellllO e julgamento dOOl emprega
dos publlcos não prlvtleglados.
8.. O processo e jUlgamento dos crimes de
contrabando rôra de flagrante del1cto.
7." - A decu§,o da.e sWlpe!çOea pl8tlUI ILOI!I
Juizes Substltutllll e Juizes de Paz.
Em geral, quaesquer outraa attrlbu1çOee
oonferidu pela legl.slaçlo vlgellte aa. Jul
zes de primeira Instanela..
Art. 14 - Ao8 JuizeB de Di~ito das co
marc&ll geras, além das l!Ulla llt.trlbulç6t!a
actU&ftl, compete;

L" - O julgamento do contrabando fóra de
na.grante del1cto.
2.0 - A decislo das suspelçOes postas aos
J·J.izes lnferiorl!lll e a08 metllD.OII Juizes de
Direito nlPo ordem deaignada.
Oll Presidentes das Provlnclall orga.nlza.rAo
uma tabel1& fiXando a pro:umldade de cada.
uma dll.8 comarcas. com lndlviduaç&o dos
8eUJI termo.s em relaç§,o U outraB, por ollde
se regUlarll. a competencla doe respectivos
Juizes de Dlreitc para o ~ulgamento das
Inll5peiç6es Que lhes forem podas; cabendo
o mesmo Julgamento ao Juiz de Direito da
coml'rcllo mala vizlnba do termo. onde se
argulr a llUflpeiçAo.
3." - A conces&Ao de fillnças.
Art. 15 - Aos Substitutos d08 Juizes de
Direito das comarcsa especlaell compete:
] ." - Substituir parcial. ou Illenamente os
Ju~zes de Direito effectlVOS, no caso de
~mped1mento.

2.° - Processar os crimes communs, até a
pronuncia ~Clusivamente.
3.° - Cooperar no preparo d08 processos
dos crimes do nrt. 12. § 7.° do Codlgo do
Processo Criminal, c mais proca580s poU
ctaes, dos da Lei n.O 562. de :2 de Julho de
IaM e do Decreto D.O lOBO do 1.' de Betem
bro de 1B60, art. ],0

4.° - Conceder tlançu.
SECÇAO III
Do!" JulZe-.! Munfc'ip/l~.'1

A....t. 16 - Aos Juizes Munlclpaes compe
tem, além dl'S attributçOes llubsLstentell. as
6eilulntes :
1.. - A organl7.açf,o do processo de con
tre.bando r6ra do flagrante dellcto.
2." - O Julgamento dM lnlracçOes doe ter
moa de segurança I) bem viver Que as auto
ridade6 poJ:ciaes ou os J"ui~es de Paz houve
rem feito lUIIllgnar.
Art. 17 - Ficam-lhes exclulllvamente com
petindo:
1." - O julgamento dOll crimes de que trata
o art. 12, § 7.° do Cúdlgo do ProCe&50 Cri
minal e maIs processos pollclae6.
2.° - A prolluneta nos crimes commulUl,
com recW'80 neceesarlo para o Ju:..z de Di
reito respectl~o.

Art. UI - AOI5 SUllP1entes dos Jul2es Mu
nicipaee compete:
1.0 - Além da 5ubstitulção d08 Juizes Mu
nlclpaee em seus Impedimentos, cooperar
no preparo de todos 08 procel5Sos crimes a
cargo d05 mcsm06 JUizes até a pronuncia e
}ulgamento exclU!livamente.
2.° - Conceder :fianças.
SecÇAO IV
Dos JuiZes de paz

Art. 19 - Além dM attrlbulçOes subsis
tentes, compete aos J-..tIzes de Paz,
1.° - Processar e julgar 8.11 Infra.cç641s de
posturas munlcipaes.
2:' - Obrigar a Bll8ignar termOll de 6egU
rança e bem vl,.er, nk> podondo porém
Julgar. as Infracç0e8 de taes term06.
3." - Conceder a 1J.ança prov!sorla.

8ECÇAO VI
Do Jury
Art. 24 - Nas comarcas espccia.es o Jury
II&ra. presidido por um Desembllrgador da
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parados para julgamento ao S'leretario da
Relação. que os apresentará logo ao Pre
sidente a flm de dlstribull-os ao Desembar
gador, a quem competir a presidencia effec
tlva da sesallo.
Se durante esta forem preparados novos
processos, o Juiz de Direito os enviará dl
rectamente ao Presidente do Tribunal do
Jury.
Art. 3.0 - Encerrada a sessão judiclarla, o
Desembargador, que a tiver presidido, fará
o relatorio determinado pelo art. 180 do
Regulamento n.o 120 de 31 de Janeiro de
1842.
Art. 4.° - Ficam derogados neste sentido
o art. 24, §§ 1.0, 5.° e 7.° do Decreto n.O
482A de 22 de Novembro de 1871-
O DT. Manoel Antonio Duarte de Azevedo,
do Meu Conselho, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocias da Justiça, assim o
tenro entendido e faça executar. Palaclo
do Rio de Janeiro, em tres de Julho de
mU oitocentos e setenta e doua, quinqua
geslmo primeiro da Independencla e do Im
perio.
Com a rubrica de Sua Magestlõde o Impe
rador.
Manoel Antonio Duarte de AZevedo.
("Coleção das Leis do Impéf'lo do Brasil de
1872" - Tomo XXXV - Parte II - pág.
549.)

(5S) Oh. dt. p9.~. 19/20.
(59) DECRETO N.o 848, DE 11 DE OUTUBRO

1890
Organiza a Justiça Federal
O Genernll&>Jmo Manoel Deodoro da Fon
seca, Chefe do Governo Provisorlo da f/.e
pubHca dos Estados Unidos do BrazU, caPs
titu~do pelo Exercito e Atmada. em nome
da Nação, tendo ouvido o Ministro e Se
cretario de Estado dos Negocias da Justiça,
re601ve deCretar a lei seguinte:

TITULO II
CAPITULO IX
Do Jury Federal
Art. 40 - Os crimes sujeitos Q jurlSdlcÇão
federal serão julgados pelo Jury.
Art. 41 - O Jury federal compor-se-ha de
doze juizes, sorteados dentre trinta e seis
cidadãos, quallflcados jurados na capital do
Ei;tado onde houver de funcclanar o tribu
nal e segundo as preBCripçóes e regull'men
tos estabelecidos pela legislação locaL O
juiz da respectiva secção serQ o presidente
do tribunal do Jury federal.
Art. 42 - As decisões do Jury serão torna
das por maioria de votos. O empate será
em favor do réo.
Art. 43 - Das sentenças proferidas pelo
Jury haverá app;lllação voluntarla para
o Supremo Tribunal Federal.
Esta appellação nllo terá (lffelto suspensivo,
sinão em caso de condennação do réo.
Art. 44 - O protesto por novo julgamento
será admlttido, com exclusão de outro re
curso, nos processos em que a 6entença
Impuzer pena de prisão cellUlar por trinta
annas, ou banimento.

CAPITULO XI
Do Processo Crim.inal
Art. 5(} - Os Juizes federaes procederA.<>
criminalmente, provocada a sua acção por
queixa ou tlenuncla.

Art. 51 - A queixa compete ao offendido,
seu plõe, mãe, ou conJuge, tutor ou curador,
sendo menor ou interdicto.
Art. 52 - A denuncia compete aos procura
dores da Republ1cfl, e a qualquer do povo:
a) nos crimes pol1tlcos:
b) nos crimes de responsabilidade da alça
da federal.
Art. 53 - A queixe. ou denuncia deve con
ter:
a) a narração do facto criminoso, com
todas as suas circumstanCias;
b) o nome do delinquente, ou os slgnaes
caracteri6tlcos, si for desconl1ecldo:
c) as razões de convicção ou presumpção;
d) nomeaçli.o de todos os informe:ntes e
testemunhas, não excedendo estas o nume
ro de seiS;
e) o tempo e o lagar em que foi o dellcto
co=ettido.
Art. 54 - Exhiblda em juizo a queixa ou
denuncia e requerldlõ a citação do del1n
quente, o ~uiz a ordenará. por seu dellPll.Cho,
em o qual serA.<> declarados, o tlm para que
e o lagar e tempo em que deve o delln
quente comparecer. guardado o diSposto no
art. 96. SI o dellnquente residir em lagar
differente do da resldencia do juiz, ou es.
tranho á sua jurisdicÇll.o, será citado por
precataria dirigida ao jUiz local ou federal.
Art. 55 - As testemunhas serio citadas na
fórma acima preScripta e serão obrigadas
a comparecer no lagar e tempo que lhes
for marcado, nllo podendo eximir-se desta
obrigação por privllegio de ordem alguma.

Si, entretanto, ret;tdircm em legal" dUle
rente do juiz, este expedira precataria ao
Juiz local ou federal, rogando-lhe que as
Interrogue 60bre o facto criminoso e suas
circumstanc1as.
Art. 56 - Comparecendo o réO em juizo, ser
Ihe-h~o lidas todas as peças do processo a
que é submetido e em sua presença rein
quiridas e reperguntadas as testemUnhas
ouvidas em sua a usenc1a. si assim o reque
rer.
Art. 57 - Cada vez que duas ou mais tes
temunhas divergirem em suas declarações
o juiz aS reperguntará. em face Ullla da
outra, mandando que expliquem a contra
dicção ou divergencla, si a5sim lhe fOr re
querido por qualquer dlõs partes.
Art. 58 - O réo será. interrogado Ile111. fôr
ma seguinte:
a) qual o seu nome, naturalidade e resi
daneis?
b) si tem motívo partícular li que ateri
bua a queixa ou denuncia?
c) si é ou nlla CUlpadO?
Pliragrapho unlco - Não é permltt1do ao
juiz accrescentar outras ás perguntas aciDUlo
tsxadas: ao réo, entretanto, será licito 111\e
glir qusnto lhe for conveniente, devendo ser
escriptas todas lOS SUII8 declarações.
Art. 59 - Ao denunciante ou queixoso póde
o juiz fazer as perguntas que lhe par'lee
rem necessarla.s para o descobrl.mento da
verdade.
Art. 60 - A conflilsão do réo em Juizo pro
vará o del1cto, quando coincidir com as clr
cumstancias do facto.
Art. 61 - O aCCUsado poderá fazer juntar
aO processo todos os documentos que justi
fiquem ou provem sua innocencla. () ~u1z

conceder-lhe-há prazo razoavel para tal fim.
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Art. 62 - Da inqulrlçio da8 teatmnunhas,
Interrosatorio li infot1l1açOea se lavrará ter
mo que será elICrlpto pelo eecrlvlo e asslg
nado peJo Juiz, teatenlUDhsS e partes.
Art. 63 - Si das peç&8 do processo rllllultar
pleno contleclmento do dellcto e Ind1clos
vehementell, que devam convencer o Julll de
quem seja o d&llnquente, 888lm o declare.rá
..qu&l1e eDl lleU despacho, pronunciando o
r60 eapeclflcadtdllente e obrigando-o á pri
eio, nos casos em que ellta tem logar e
aempre a livramento, arbitral1a a fiança, ai
lor caso del1a.
Art. &lo - ~do o lulZ. n&cl obtenhl. \l\~
no conhecimento do del1cto ou Indlel.o8 ve
hementee de quem 88Ja o deUnquente, de
clarará por leu deapachO' noe autos, que
1110 JuJra procedente 8. qUe1Sa ou denuncia.
Art. 65 - l!: Jivre ás partell recorrer para
o Supremo Tribunal Federal do despacho
de pronuncia ou lmprocedencla da queixa
ou denuncia. O recUl'110 é IU.8penelvo e será
Interposto dentro de cinco dlll.B, contados
4a Intlm&ÇAo «10 deepe.cho a cada uma daI
partes.
FJcará traslado dos autos no cartor.lo do
eacrivlo, e a eaped1çlo do recurso, bem co
mo a cópia do proceseo serlo feitas " cueta
do reconente. Será JUlgado deserto o re
Cura0 que llio Ulr ell:plld1do dentro de trinta
l1iM lmproroga,velB, contados da data de
aua l.DterpollioAo. O d8llplt.Cho de pronuncia
D'\1 1J:ll~tl~ ptoduz!.ri. em tooo Ca!lO
e desde logo tod08 08 etleJtoe de cfjClltto.
Art. (IlJ - Logo que pasB8J' em Julgado o
deepe.cho de pronuncia, o accuaador ser'
notificado para offerecer em juizo o seu
llbello aetU8atorio dlltltro de vl.nte e qua
tro horae lmprorogavelB, sob as penas de
revel1a e pertm:lP91o da aCQIlo.
Art. 87 - Offerecido o libeJJo com o rol
dM testemunhas e quae&quer documentos
Q.ue o instruam, aerlo as ditN peças junta
d.aa a08 autoa, dos quaea se dará vlBta ao
accusado por quarenta e oito horas im
prorogavelB, para contrariar, sendo permlt
tido a eete accrellCentar rol de tll6teJDunhl\S
e Jnatrumentoa em sUB. deUsa.
Art. lJ8 - A~ crtmtnal ser' julgada
Perempta nos CB80ll em que nllo couber
denunC!l1, Cluando o llbello nl.o hOUVer sido
otterec1do em tempo OU nAo comparecer no
Jury o accueador por Si ou por procurador,
devidamente autorizado.
JCm um e outro caso, ... sentença da perem
pçio ser' proferida pelo JuiZ e preeJdente
do tribunal do Ju.ry, independente de reela.
maçio de partes.
Art. 611 - A lI,oçio cl1mlnal prosegulrá. á.
rev&lia do aOCUllB.dor. noa ca_ em que cou
ber denuncia. S1 esta proceder de pessoa
do povo, o procurador da Republloa a con.
tlIman atl (lIfI termos f1naas; e .11I1 este lor
o revel, lIozne&l"á o Juiz procurador od hoo
para proeegulr no felto, seja a rev&lla pro
cedente de falta de llbello em tempo oppor
tuno, 8eJa de falta de compll.reclmento no
tribunal do Jury. O Procurador da Re.
P\'Ibllca ser' eJD um o outro caso sujeito
a proc8880 de reeponaabtudade, como no
euo OO1.Iber. e aer-lhe.ha formada culpa
Q; DI/leio pelo respectivo juiz.
Art. 70 - Quando a accl.lSB.Qio lor abano
donada por qualquer dO povo e o procura
dor da Republlca houver de prossgulr na
-.cçlo, será condemnlldo em cUBtaa, el as
houver, o d.enunclante, DIo podendo em ca
110 alguD:l serem·lhe estaa contad.a8 a favor.
A revelia do procurador da Republlca eu·

Jelta-o • utl8fall&o dO daJnDO caUAdO, Clue
será arbitrado pelo juIZ, DIo tendo lIelo
Justificada a falta daquel1e funCClIoDUio
do qual. em todo caso, oNr6o lIUlKrab1cfol1
vencimentos colTellpond.enteB _ dIU de
trabalho do subStituto ad h.oc IlOble&dO, em
proveito deste e j\l8ta retrlbuloAo.
Art. 71 - Ultimado o ptoeelllO ele tOJ'lll.aVlO
de culpa, offerecld.o o llbel10 e contrarie
dade, e notificadas as P&rti88 e teetemu
nhaB, o JUIz tederal ottlc1al'â Ú J~
locaee competentes, para que constituam o
Jury no malB breve pralIIl). Dta d1llpnCla
ettectuada, " JuiZ tecleral Uf\11D1r'i • PJ"Bi
deDcla do tribunal, e verltlcado o compare
cimento dall partes, teetemunhu e JuradoS
em numera legal, abrirá a .-ao, 4ecla.
cando o tribunal c01lltltuldO e P1'OCeclendo
em segu!dBo ao lIOCteJo do CODHlho, qu• ."
comporá de doze membl"Oll.

Art. 72 - Ao lnatallaQio do tribunal do Ju
ry federal precederllo editaM, rQB.rCanclo ele.
ttnitlvamente o dia, hora e lopr da nu
mio e notificando de n"o aa pan-. e
testemunhas.
Art. 73 - Bntrando-N no 5OrteaJne.a1io pua
a 10rmaçAo do conaelho, e á medida Qut o
nome de cada um Juiz de fll.Cto for l58tldo
lido pelo julll federal, farlo o ac<n.WadO e
o accueador suas recu.lllo9OeB, _ aa moti
varem. Cada um poderâ recusar doA Ju.
radoa.

Art. 74 - 81 08 BCCUMdos t= doua ou
mais, poderio combinar ,\111.II recuaaoo-:
mM, nlo combinando, eer-llleB-ha permit
tidBo a separaçlo do p1'OC8lIIO, e n_ ouo
cada um poderá recusar at6 doze Jurados.

Art. '15 - SAo l.Dh1bldoe de serv1r no _-o
conselho aacendente& e lI8UI deecencteDtes,
sogro e genro. lrmlo8 e eunhac1ae durante
o cunhadio. DeBt811 o prúnelrO~o , o
que deve tiear no coneelho.
Art. 78 - Preenchido o nUllletO de Jm
de lacto, que ett8Ctlvamente formarlo o
Jury, o jui~ federal lhes tomará a~.
sa solemne e publica de bexn e fielmente
cumprirllm o seu dever.
Art. '77 - Todas aa questOee _nc1Me ou
Incldentaell, Q.Ull versarem eobre fll.CltoB • ele
que dependerem M d&llberaQ08B finaM, M
rio decididas pelos JulzeB d' facto; .... de
direito sel-o-hlo 1"10 JuiZ federal.
Art. 78 - DepolB de lorD12,do o co11Hlho. o
julz federal Interrogará o r60 pelo modo e
1ónnll esta:be1ecldoe panl • tomza~ da
culpa. Findo o Interroptorlo, o eec:t.,,'"
lerá. todo o proceBllO e aa ultlmU reepoataa
do rkl, que estario neUe lIIICflptu.
Art. 79 - O ad.vOllad.o do accUl&4or abrirá
o codlgo e mostrará o art1(o e lTáo da pena
em que pelll8 circum.etancIU entende que
o rio se acba Jncurao, lerá o llbello " depol
mentoe dll testemunhas li adduzlrá .. P1'O
va.. eJD que se eUe t1rm&r.

Art. 80 - Berio em sesu1da IntrodUllll.daa no
ealAo da 888810, uma após outra, .... teIte
UlUuha& do I\CCUII&dor, que deporia .&bre 011
artigos do l1beUo, IClndo prtmetro inqulr.ldas
})elo accuaado't, ou lIB\l aO:9opdo, ou 1J1'O
curador, e depolB pelo réo, 88'Ll adl'DlJl(fo,
ou procurador.
Art. 81 - Findo este acre, o ad.vopdo elo
réo desenvolver' lua der.... deCll1lJda em
artigos claros e euC<llntoB.
Art. 82 - AI t88teD:Lunhu do rio -'o in.
trodull1da.B após e deporlo IlÔbre 011 artllOlJ
da contranedade, Mndo JIlquIr1dalr pnm.,.
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ro pelo advogado do réo, e depoIs pelo ac
cusador ou ilUtor.
Art. 8.1 - O autor e \Xlr ulttmo o réo, por
si OU por seus procur9.doroo, replicaria ver
balmente aOfl argumentOll coIJ trarios e po
derio requerer a repergunta de alguma ou
de algumas teatemunhaa já inquiridas.

Art. 84 - Acllando-se a causa no estado de
ser decidida por parecer aos jurados que
nada mais resta a examinar, o j'Jlz federal
propor!> por escrlpto ao conaelho as questões
relatIvas ao fncto crimInoso e suas Clrcums
tánclas.
Art. 85 - Entre as questões propostas ao
JuJ"Y será a primeira sempre de conformi
dade com o lIbel10 acclliIl\tórlo; assim o juiz
a proporá nos seguinte!! têrmos.
"O réo praticou o facto (referindo-se ao lI
bello) com tal e tal circumatância~"

Art. 86 - 6i resultar dos debates o conheci
mento da exlstencla de alguma ou algumas
circumstanclas aggravantes n&.o menciona
d8Jl 1'.0 Ilbel1o, proporA. também a seguinte
questão~

"O réO commetteu o crime com tal Oli tal
cl/"Cumstanc1a aggrsvtl.nte?"
Art. 87 - SI o réo apresentar em sua dere
su, em no debate allell;ar como escusa. facto
ou justi!lcaçia que o isente da pena, o juiz
proporil li seguinte questllo:
"O J;lry reconhece a existencia de tal fac
to ou circuIDstllncia?"
Art. lI8 - - Si o rco for menor de quatorze
anoos, o J:Jiz lará a 8egul1Ite QUest./lo:
"O réo obrou com discernimento?"
Art. 89 -- O ~ulz proporá sempre a seguinte
quest!o: "Existem clrcumstaocias attenuan
tes I~ favor do réo?"
Art. 00 - Quando 06 pontos da accusaçD.o
forem dl,'ersOI5, o juh; proporà acerca de ca
da um delles todoe 06 quesitos Illdlspell8a
veis e quallt08 julgar convenientes 4 appll
caçA0 Cllclareclda da lei aos factDEI occurren
teso
Art. 91 - Retirando-se os Jurados a outra
:laIa, conferenciaria lIÓS e a portas fechadas
DObre cada uma <;las que8tÔCll proposta5, e
o que for julgado pela maioria ab80luta de
'1'0 tos será e>lcrlpto e pub:Jcado.
Art. 92 - Em seguimento e na mesma sea
são o juiz federal, conformando-se com a.s
decis6es do Jury e ll.ppllcando-Ihes fi let, ab
solverá ou condernnará o accUBado, mll.n
dando-a pOr em Immedlata lIberdade, 111 ee
tiver preso e a llentença concluir por ab8ol
vlçlio.
Art. 93 - Será concedido ás partes o prazo
de tree dlltoS para Interposiç!i.o do recurw das
sentenças do tribunal do JuJ"Y e bem asalm
para o protesto por !laVo j ulgamellto.
Art. 94 - Serão decididos e regulados pelll8
leiS e regllZlentos locaetl todoo os casos não
pre"isto.s no pre1lente decreto e relativos á
Inetallaç&.o do tribunal do Jury, aos trabe.
1)]08 deRte, á prisia e flanÇ&. devendo os
1ulzes do Estado prestar á justiça federal
toda o ..uxlHa que lhes for legalrnente 11'>
voc..do.
Art. 9~ - A acc\UJ8,çlo dos empregados pu
bllcos em crime de responsabilidade 1Iel'A.
feita perante o Jury, guard&d&l5 no 8um
mario I! no plenaria &8 1orma1idadea sclma
prescrlptas. Ellceptuaro-sc:
a) Os funcelonarlos com fOro esp&Clal e
llrlvl1cgtado, cata1)eleeldo pela Conatltulçia
ou lei <;10 Congreaso;

bl Os militares, que por crime de empre
go mIlitar serão accusaclOll no juizo de ~eu

fôro;

ci Os fUIlcclonaMos 1ederaes, que tiverem
somente de ser advertldD8 ou castIgados
com penas disciplinares.

Art. 96 -- Apresentada. a denuncia ou q~lel

Xl' contra fUncciOllllrlo Publico, o juiz lhe
mandara dar Vlst.. Immediata, por quinze
dlaslmprorogaveis. e bem assim dos do
cumentos que a Instruirem e, flr.do o prazo,
com rc!sposta ou sem e11a, d ..rà. começo a
10rmaçáo da culpa, prosegulndo nos termos
ulteriores, como de direIto."

(Decretos do Govêrno ProvlsórLo da Rep. dos
Bstados Unidos do BrasJ1 .- lO." fasc!cUlo
pago 2.744.)

(6i)) Ob. clt. pãg. 20

(61) DECRETO N." 1420 A - DE 2~ DE FEVE.
REIRO DE 1891

Amplia (1& (lttribltjçõe~ dO$ SU/JStltTitos dos
1uízes secc!onaes, e dli outras providencias
O chefe do Governo Provisorlo da Repu
b,lca, ..tU'TIdendo a que os juizes secclo
naes. para bem desempenharem as suas
fUlIc<;OCs precisam de ser eUlca?nlente au
xlllad08 pelos seus SUbstltl1tO~ e pelas jus
tlças lacaes. mormente nos e~tado.; de
Inals vastoterrltorio ou de mais dlfflcels
comrnunicaç6es,
Dec:reta:

Art. 1." - Compete aos substitutos dos
Juizes seccÍ{maes, além elas attrlbulçoes ex
Ilre6S1lll no decreto n. 848 ele II de o'..ltu
bro de 1800, auxmal-os nos actos prepa
catorios doa processos crimes e cl veja de
~u.. junsdicç!i.o, nào podendo, por~m, 1>ro
lenr sl'ntença dellllLtlva, ou lnterlocutorla
com for~a de definitiva, nem o despacho
de proolwcla, salvo 110 caso de substitui
ção plena em um 0'.1 ml\ls feItos.
l'aragrapho unlco - Do IIgr.ravo de des
pacho 'nterloeuto~io prorer1do pelo sub.
t1tuto conhece o ju~z seccional.

Art. 2.· - Em C880S de urgente dl1l~eucla

ou de provldencillll (['.Ie llio admlttam de
mora, podem e.s a;.ltorLdadcs locaes, lnde
pendentemente de requisIção da lederal,
estando esta ausente, tomar e I\utorisar
as medidas ass"c\l~atona.s de dlreitns 0',1
preventivas de damno ou perigo Immlnen
te, participando-o Logo ao juiZ competen
te.

Art. 3.° - - Revogam-se IIS dlsposlçOes em
contrario.
O Ministro da Justiça assim D fa<;a exe
cutar.

Sala da.s sessOes do Governo Pro.lsorlo
da Republlca dos E$tad05 Ul1\dos do 13m
zll, 21 de fevereiro de 1891, 3.v da Hepu
bllca. - Manoel Deodoro da Fonseca, Ba
rAo de Lucena
;DO. 28-2-1891. pág. 853)

(62) "O Júri .~ob todos o.~ aspectos" - Te:ttos
de Ruy Barbosa - Introdução do ProL
Roberto Lyra - Rcv. Bras. de Criminolo
gia - I\no lU, n." li, pág. 47

(63) BARBALHO. Jolio - Ob. clt" pago 335

(8'1) MARQUES, Jos~ Frederico, ob. clt.págs.
22/23.

(l35) LEI N,~ 221, 20 DE NOVEMBRO DE 1894
Completa a organi7,açlio da Ju stlça Fe
deral da Republlc:a.
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Manoel VIctorlno Pereira, Preetdente do
8enIIodo:
FaÇO saber aos que lo })r~te v1tem que
o Congr_o Naclonal decreta e prolllul·
ga • seguInte lei:
O CoIlgr8l8O Nacional decreta:
Art. 1.0 - O dscreto n.O 848, de 11 de
outubro de 1890, contInuará a l8Ker a ar
pn1ZaÇ&o e proeeuo da justlça federal
em t.udo Que niO 10r alterado pela pre
sente lei.

TtTULO I
Do8 Funci<mdrlos

Art. 11 - A llBta doa juradOll de cada uma
das ca.plt1.e8 eerv1l"A. de baae PfI.r" lo com
poalçAo do Jury federal, devendo ser re
mettlda uma cópia authentica ao jUiJI
seccional pelo prellIdent.e do jur1 local.
Poderi., porém, o procur•.dor ela Bepubllca
ou qualquer cldadlo reIlIdent.e no logar.
reclamar pellonte o juill eecclonal contllo
a lndev1da Incluek> ou excludo dentro de
l~ dias, contadOll do ed.ltal. que o meamo
Julll mandará afflDr, ao receber a lista.
Do dellpacho do julll que attend.er ou nio
á reclamaçAo. haverá recureo no eUeIto
devolut.lvo palio o Supremo Tribunal Pe
del101. que deUe tomani. conheOl.mento na
1órma determinadA no IMIU l8KbDento para
oa agllavoa.
Paragrapho Unlco - Logo que for publ1·
cada eIIta leI. aerá re.mettlda ao juiz .ec
clonal uma cópia authantlca da lista doe
,uradoa apurados nas capItaell dOll EstlldOll
e Dlstrlcto Federal. e annualmente uma
outra dlWl alteraçOes occorrldaa em virtu
de da revi8Ao; devendo estae cópIas eer
arch1'i'll.daa no cartorlo do mtl8mo JUizo,
com todoe 011 documentoa relativos áII l8
clamaOÓell. decls6ell e l8CU1'SOII a que se
refere elite artigo.
Em l1vro proprl0, aberto, rubr1cado, nume
rado e encerrado pelo juiz, o escrtvlo
traDJK:reverá a relaçAo doS juradOll com. aa
a.ltemç6ee l'eIIultante8 doe d.pe.eb.OIl e seno
tenças que forem proferIdos IObre lU! re
clamaoOeB.

TITULO 11

CAPITULO 11
Do JU'1l J'e4e1'41

Art. 20 - Compete ao Jury Federal o jul
gamento:
I - Doe crimes definidoS pelo CodIgo Pe
nal, no Livro 2.0 - Tlt. I e eeus capit.Ulos,
e Tit. n, OapitUlo 1;
n - De eedlçl.o contra funcclonarto fe
deral ou contra a execuçAo de actoll e or
dens etoanadalll lle leglt1D:la autoridade fe
deral, conforme a defInlçl.o do art. 118 do
Cod. Penal;
III - De reellltllncia. desacato e dellObe.
dlencia á autorIdade federal e tirada de
preBOll do poder da justiça 1edel101. segun
do as defInIÇÕIllI d08 capltUloe 3.' .. 5.°
do '1'1t.. n do citado Livro do Cod. Penal;
IV - Doe crimes de respol1l5abUldade doe
1uncclonarIos federaes Que nAo tiverem
fOro privUeglado (Tlt. V do citado Livro);
V - Doa crl.mll8 contra li> 1azenda e pro
priedade nacloDII.l. comprehendldoe no ca·
pltulo unlco do Tlt. VII e no capitulo 1.'
do '1'11.. XII do mee.mo Livro;

VI - 0cII Cl'1JlUlI de moeda taI.Ia d.If1J11c1c.
no Capitulo 1.' do m. VI do .8IIlIO Ll.
vro:
vn - De tala1tlcr.ç&o de actot dai autorl
dadee 1ederaee, de tltu10e da dtn4a -.
ctonal, de )lapela de crc1w e valores da
naçAo ou de ball.CO a~ pelo Go
vemo Pederal;
vm - lnterceptaçlo ou .ubVaOQlo de cor
reapondenc1a ilO8\a1 w.\e\~ ~ G0
verno Federei (Capitulo IV elo ·IU. IV do
mesmo Livro);
IX - Doe crbDee contra o llvre .-ciclo
doe dlre1t.oe polltloe» :nu el~ ·f.....
ou por oocaaIio de aetc» a el1M NlatsYOll
(Capitulo 1.0 do Tlt. IV elo m8llDO Uno);

X - De fa.1llldade doe depoUDmto CN de
outro gen81"O de proft em juDIo fedual
(8eccAo IV do Oap. n elo nt. VI 4D __
UlO L1vro);

XI - De contrabando~ 110 art.
265 do Cod1go Penal;
xn - 06 cr1D:lee detlnldoe no tIt.Ulo ~
cltlrO l'f1meInt. 'Part.e l1to Lei n.- 3& ~ 'li
de janeiro de ll1l12.

TtTuLo m

OAPITULO n
DOI recurl108

Art. llt - Além doe 8IIlbarIO* 1I6 t.6m 10
gar na jUlltlça federal oe 8IfIUlDtee n
c~:

("LBÚ do BrariI" - ll1Dt, 1141. 111.)

(661 LBl 14'.0 515 - DI:. 3 De NO~ DI:
18118
prottfdenctIJ 8Ol>re o IUZ,_,"to dc:tf Clri
mu de moe4a /,mIJ. contrabAndo.~
to. ttmi/fcaç40 IIlt utam1/UlJ.A. .uo.
sdAUiIlOJ. tlGlfll potUU e Otlfrw. ettUIllli~
CI:Idcn no, 4rt,. aal 4 223. li' 4 144. 2M.
U7, 250 e 265 do Codigo PeMJ.
O Pree1dente da Republlca de.~
Unldoe do BrazU:
Paço eaber que o OOn~ Nacional di
creta e eu eancelono a -.utnte rBeOluOlO:
Art. 1.· - P'tea compet.lnclo ao jUia de
8llCOlo no DlBtr1cto PedIn1 e _ Dtadoe
dIl Un\AO Q 1ulpmento doi orlmeI ele
moeda falea, contra~. peoulato, fala1~

ficaçAo de eBtlID1pllh&8. Ml10I 1I4beel-.
val.. poetallll e ooupo~ de j~ cloI tstu
1011 da dIvida pubUca cl& 'O'nllo. qual!
flcadOl nos arte. 221 • 223. 238' ...HI, ....
247 e 2lI5 do CodIgo Penal e 40 ueo de qual
quer deetlll papeJa e titule. fala111ca4Oll,
queJ.1flca408 no art. 2llO do meaa.o 00dlc0.
Paragrapbo unlco - Ao competenoIa do
j u1lI de &.ecOA0 para JU1pmento doi 0l1
m88 de contllobando OOIIlprehende "'en~
te OI C8SOB em que eete verMl' IIObre cbrel.
to'J li Impoetoll de lmportaolO ou out.toe 00
bradoe pela UnlAo; e, para o de paoulato,
quando llIite Veteal" lO~re dInbe1ro. va10nI
• etteltoa per1.enc.ent.- "~ Pad4ln1.
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Art. 12 - Os processos em que houver
culpa formada, mas que nAo houverem sL
do aLnda submettido ao Jury, serAo remet
tldos ao Juiz de secçAo para as dlllgenclas
de Julgamento, e aquelles em que houver
sentença de Jury pendente de appellaçUoo
segulrão os termos ulteriores desta; mas,
si o Tribunal Federal mandar proceder a
novo Julgamento, este ter~ logar na con
formidade desta lei.

Art. 14 - O crime de moeda falsa não
prescreve em tempo algum em favor do
réo domlclllado ou homls1ado em palz es
trangeiro.
Art. 15 - Revogam....se as d1sp05lçôes em
contrario.
Capital Federal, 3 de novembro de 1898,
10.0 da Republ1ca. - Prudente J. de Mo·
raes Barros, Amaro ClIoolccnU.
("ColeçlLo das Leis da Republlca dos Est.
Unldoa do Brasil de 1898" - VoI. I. pág.
17.)

(67) DECRETO N.o 3084 - DE 5 DE NOVEM
BRO DE 1898
Approvll 11 Consolidaçdo das Leis referen
tes á Justiça Feãerlll.
O Presidente da Republlca dos Estados
Unidos do BrazU, usando da a utorlsação
contida no art. 87 da lei n.O 221 de 20 de
novembro de 1894, resolve approvar a Con
soUdação systematlca de todas as dispo
sições vigentes sobre organ1saçl\o da Jus
tiça e processo federal. mandada elabo·
rar pelo MLnistro da Justiça e Negocias
InterIores, que a subscreve.
Capital Federal, 5 de novembro de 1898,
10.° da RepubUca. - PRUDENTE J. DE
MORAES BARROS - Amaro Cavalcanti
Consolidação dllS leis referentes á JustIça
Federal a que se refere o áecreto n.· 3084
desta áata.

P ARTE PRIMEIRA
Organisação e funcç6es d.. Justiça Feder..l
CAPITULO I
Juizes e Tribunaes
Art. 1.' - A Justiça da Unll\o é admi
n1strada pelos seguintes Juizes e trlbu
naes:
Supremo Tribunal Federal;
Juizes secclonaee, substitutos e supplen
tes;
Trlbunaes do Jury.

CAPITULO IX
JUr'Y [<'eãeral
Art. ao - O Jury federal compor.se.ha de
12 Juizes sorteados dentre 48 cidadãos qua·
llflcados jurados na capital do Estado on·
de houver de funcclonar o tribunal e se·
gundo aa prescrlpçOes e regulamentos es
tabelecidos pela leg161ação local.
Poderá, todaVia, haver sessão sL compa
recerem pelo menos 36 jurados.
Art. 81 - A lista dos jurados de cada
uma das capltaes servirá de base para a
compoalçl\o do Jury federal, devendo ser
remettlda uma cópia authentlca ao juiz
seccional pelo presidente do Jury local,
§ 1.0 - Poderá, porém, o Procurador da
Republlca ou qualquer cidadão residente
no logar reclamar perante o juiz seccio
nal contra a indevida inclUIllio OU exclu
sâo dentro de 15 dias, contados do edital,

que o mesmo JUI21 mandará afflxar ao re·
ceber a lista.
§ 2.• - Do despacho do juiz que attender
ou não á reclamação, haverá recurso no
effelto devolutivo para o Supremo Tribu
nal Federal, que deUe tomará conheclmen~

to na fórma determinada no seu regL~

mento para os aggravos.
§ 3.° - Além da cópia authentlca da lis
ta dos jurados apurados naa capitaes dos
Estados e no Distrlcto Federal remettlda
ao Juizo seccional depois da publiCação
da lei n.O 221 de 20 de novembro de 1894,
ser·lhe-ha remettida annualmente uma
outra das alterações occorridas em virtude
da revisão; devendo essas cópias ser ar
chivadas no cartorlo do mesmo Juizo, com
todos os documentos relativos !ÍIl recla·
mações, declsões e recursos, a que se re·
fere este artigo.
§ 4.· - Em livro proprlo, aberto, rub~lca.

do, numerado e encerrado pelo juiz, o es
crivão transcreverá a relação dos jurados
com as alterações constantes dos despa
chos e sentenças que forem proferidos so
bre as reclamações.
Art. 82 - O JUiZ da respectiva secçAo será
o presidente do tribunal do Jury federal,
e como tal lhe compete:
a) convocar o Jury ao menos duas vezes
no anno, havendo processos preparados e
procedendo previamente ao sorteio dos 48
jurados que devem servir em cada sessão
Judlclaria;
b) conhecer das escusas dos Jurados e das
testemunhas, e Impor-lhes a multa ou pe
na em que incorrerem;
c) manter ordem e pollcLa das sessões;
dI proceder ao sorteiO dos 12 juizes de
facto para cada julgamento. Interrogar
os accusados, regular a marcha do pro
cesso, o debate e a inquirição das teste
munhas;
e) decidir as questões Incidentes que forem
de direito e de que dependerem as dellbe
rações flnaes do Jury;
f) submetter aos Juizes de facto todas as
questões occurrentee que forem de sua
competencla;
g) formular os quesitos a que devem res
ponder os jurados;
h) proferir a sentença de conformidade
com a lei e as dec1s6es dos juizes de facto.
devendo, si a sentença for sbsolutorla.
pôr Immedlatamente em llberdade o rOO
preso, e si for condemnatoria, proporcionar
a pena ao crime, conforme as regras esta
belecidas no Codigo Penal;
L) mandar tomar por termo as appella
çOes Interpostas para o Supremo Tribunal
Federal.
Art. 83 - Compete ao Jury federal julgar:
a) os crimes polltLcos, e como taes se con
sideram os definidos no llvro 2.0 , tit. 1.0
e seus capitulas, e tlt. 2.', capo 1.' do Co
digo Penal;
b) a S(ldlçâo contra funcClonarlo federal
ou contra a ellecução de aetos e ordens
emanadas de legitima autoridade federal,
conforme a definição do art. 118 do Co
digo Penal;
c) a reslstencla, desacato e desobediencia
á autorldade federal e tirada de presos do
poder da justiça federal, segundo as dls·
posições dos capitulas 3 a 5 do tit. 2.° do
citado llvro do Codigo Penal;
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li) 06 crlmll8 de tll8potulllbllldade dOlI :runc·
c~na.rtOi' federam (ll1e nicl t.lver~ t~
priVilegiado (T1t. li do clt. livro), nAo com
prllhendtdo o de peculato;
e) 0lII crlmfJII contra a propriedade nacio
nal oompreheDdldOlll no capo 1.· do Ut.
12 do m,_o I1wo;

f) a 1alslllcaolo de actOlll dU autoridades
t~era., de tltuloa dlt. dlnde. l1&C~ot.&1, de
papeis de credito e de 'tIIJOres da naç&o
ou de banco ..utoJUl,(lo ])IIJO Governo 7e
dera!; nlo <lotnprehendldo11 OI de11nld08
1101I artI. 248. 347 li 3&0 do Co<Ugo Penal;

~) Intll1'(l~ ou llubvaeOIo de COIT«!I
pondenc.La postal ou telesraPh1ea do 00
Vorno f'ed.en.l (C..~. ..a $ Tl.t. 4." cio
mlllllno Uvro);
b 1 011 Cl"l.me. CCDm o Une ullfClc10 doe
direitos pol1ilCQll UU ele1Q61l1l tederUe ou
por occNIIo de lICtoB a ella I'tllatlvoe (C.p.
1.. do Tlt. 4.· do m,ClllmO llvro);
1} a fallldade de 4ÇOImlInto ou de ouiro
llenero de proft em Julzo ted.llr&l. (8~1o
•.- do Cl\.p. 2.~ CID Tlt. e." do m_o Uno);
I) 0lII crJme. dlltlnldoll no Tlt. 3.·. 1." par
~ da LeI 0.0 "a. de ~ de lanetto de 18G2.
Art. IM - oe JuradOll qUI faltarem' ia se.
l;Ôetl, ou Que, tendo comparecido. IMI retl
r-.rem -.ntell de ult1JJlada. lncorrerlo na
multa 40 101 a 20t por ca4a d1a de lIeUIo.

Art. 8:i - QII juizes 1leCe1ona. DIa pode
rlo releY8r, IJnlo até tr. dJu d~1I dll
llllcllrradU aa a-6M do JIUY, ... JnulCu
1lJlpoeta& d U1'&IJte ellu.
Art. 36 - OI nomlllll d06 mllltadoll, 8III1m
camo UI quantlu dali mUltu,~ dllCla
rlldOlll eP:L edita. do Juiz lMIllClonaI. e o
es<:rlvlo r«n.ttwa usna cópia do termo
0\1 da lII~ntenÇIL condetnDatorla , Pben.a
Nacional pera ))rocedlll' • cobmnça e fa
zel-II ))ubllcar pela lm~.
Igual publlc&Ç&o se fltori dos nOJllee dos
Jurados que mau ua.lduOl torem llln U
IIJ1it1r 6ll e-oe..
Art. tn - o. ll1l'1doa. que QOml)a1'ecerllm
em uma -'O. nlo aerv1rfoo em outra,
eP:Lquaoto nla tirerem semdo todc6 OI
alú:t&dOll, ou D60 o "%1glr a neceA1dadll
por falta abeol\1ta dll outr08.
Att. B8 - M lee80M dae jW'llllOlll lMlrio
todll.8 publlC&ll. e n1nlfU6m. ..l.Rtri a ellall
com armu. a.1Dda que DIa .eiam llU de
r-., de qWl1Q11v nat.UreD que torem, sob
pena de eer prlllO como 11m tle.grante, e
PI:.Dldo OOm ... peJl&lJ JmJ)OlltM &CNf que
uaam de &nIlU del_.
Art.. 811 - AlI dec1ll6ell ao J"UJ'7. porem, de·
verlo ler dtodu em IIlIOI'Utlnlo lMlCl'eto, nem
.e poderá (UM dec1ll.ra.çIo alguma no
proc~, por onde se c:onheça quaea 011I
juradae vencldOll e qU&llll Da vencedora.
Quando QlI lUl'lldoa N recolberem li. lIB1a
d'" mu conterefiClU. dO\1ll otflcla4l8 de
jUitiça, por 0J'd1lm. do jula, Mrlo post..
dOfI i porta, para n&o OOIlMnt1rem. que
...Ia algum juratJ.o, ou que alguem 1IDm.
ou se communlque por qualquer maolllra
com OI NndoB, lIOb pena de IIBrem );lun\
doa C<ml.O dlltlOblldJentell.
Art, ;0 - AI dllC~1!& do JUt'1' seria tomJl,
dali por lnalorta de YO~. O empate lIeI'&
ell:l tavor do réO.

Art. ;1 - O Jury fedtlt'&l. Quando convo
cado, celebrar;' em d1M su.cce.l.VQII, com
eJ.ce~ dOi <lOInl.nac.., B8 aea6M n_·
ur1&ll para jUlg&l' 011 proc..- prllJW'a(2Q11.

CAPITULO m
Do jUlgamento cs..e .,.1&1IIIII ".,..te O 1WJI
SIIlÇIAO I
Prepcarllti1:>ol " ~
.ut, lV1 - Loto q1H .-u em J~
o dllllP&ChO de pronunc'" o~ ...
ri noMeado para otf~ GIl JUIm O
&eu JlbelJo accuatorlo dentro d. M botu
lmprOrosanlll. IIllb UI penu de revelia •
perunpçlo da acçlo.
Art. In - Quan.dtl for PVte a Juat1Qa. o
-m.vlo deTeri c1R Y1IW. 4011 Iluto. llOZ'
trll8 dIU ao ~Il.lan~ do ~Lo
publleo para ott~ o Ube110 ~to
rio. podendo _ pruo .. JIl'CI!'OPldO por
mais 48 hOt'U, quando " aMueooa ele
nllflOO10111 o e&1&I1'.
Art.. 1.~ - OO_'l4o \) UlMIUo com. o l'Ol
du ~te:mUDhM • ClUMllllutl' dOoulDID_
que o ,~. -'o .. 4ItM l'f'QU JW2
tu _ autoe, doi QU&M 16 .. dari 't'tIna
ao &QCUAdO por 4IS bOrM 1IllPl'OrOD"*
para oont1'al'1t.r, MUdo-lllf Pf"I'I.lttldO OI·
terecer docUllleDtoe IIIIID .u.. dIf_ e o IQI
de Nas t.am~.

Art, ~ - SI o 1'60 QWMr oftIrfCw li WA
contr-.r1edade eIlC1'lPta, .....1be-_ .IllOfdta
mu lIODlente d&1'j, Vfftu Go~ ori
ginal a eIle ou " 8IIU pl'l:lCuracIOr dako
do ~r1o de fNICJ1't'lo, dt.Jldo-N-lbll, p0
rem, 06 irMlad06 que qu1Ber.
Art. 201 - S6mente .-t.o admitt1iSal
~uen. l1be1l06 qu.. alADI de conar- o
nom.e do r6o, eepecwear.n por an~
WI1 facto com mala: ou ~~
tanclU, • conclU1nlll1 pedlndo • I.mpaUolo
de UDla pent. .cablll.eclda ~ I'" 11_ -...
apontflda em. alsum c10II ..,. srb. q1Ab
do a lei IllItabll]lICIIl' srad~.

Art.. =- <::la~~_~~

deveria eDtlllnar cuidad_ellW, 11 com
8 maior IDtecedeDCIa .lX*Inl, todoIr _
proc~ • extrablr deU. _ n~
notu, aClm de reqUINr _ ~po qIM ..
proellda illI dUipl:Kliu e ... ]II'OC\l~ <lf
dOOUlPlIDtoe Que pc--.m ler~
e tudQ Quauto fQl' a ~ panr, e.wntar
• ~~~. PI.n. _ t\!$l. c.~ ••
0100_ Ih_ mandado elltr'epr c.- pro.
c-. quando (1 reQUlIl''-, IJOr um pza.
110 b""e.
Art, :103 - A aoç&o Cl1mlnal Mri J~
~pta. quando o llbeUo DIO hou't'er
lIdo otterecldo em tempo OU nIO ClCIIIlp&
nlIlet bo Junr o a.ocuaador pcw sI ou por
procuta40r. I1md&ulente lluWl1IIIado. Ba:I
UJn e outro _. lo 811Dtellça 441~
pç&o ... prot8l'1da pelo JU" pftD:'l_te do
tribUDll1 do J"un', lndepAdmte ~ N
clamaof,o da parte.

Art. ~ - A &<lI/lo Cl'1m1Al~ ,
renlla do -.ccu.d01' l10Il llUOIl _ qUe
ooubet denunc1a. 81 .. 4IIn.unet..~
4e~ do POVO. o PlOCUlador $, ~.
bllca li contlltuará at6 0& AnDoII tinaM; 11
.1 _te for o revel, nomMri Q JUl.II pro
(lUl"&dol' 114 hoo pU'a~ DO fetkl,
aeJ. to lIIl'1l11.& proced.ente d. falta cs. apH
aentaçlo do llbeUo em tempo oJl»CrtlmO,
..Ja de falta de _~eDto ZIO trtbU
n.t.l do JUJY.
O procuradOr da BlllPubl1ca ..., .. um e
ouiro euo lJUJ«Iw a~ d. 1lIÇOD-
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sab1l1dElde, como no CIlol;O couber, formada
EI cUlpa ex oflicio pelo juiz respectivo.
Art. 205 - Quando a Elccusação for aban
donada por qUEllquer do povo e o pro
curador da RepubUCEI houver de prosegulr
na acção, será o denunciante condemnado
em custas, si as hOuver, nia podendo ~m

CQSo algum ser contadas a seu favor.
A revelia do procurador da Republica su
jeita-o fi. satisfação do damno causado, Que
/lerá arbitrado peio juiz não tendo sido
JUstiticlloda EI falta dElqueUe funcclonario,
que, em todo CElSO, ficará privado dos ven
cimentos correapondentee aos dias de tra
balho do substituto nomeado aa h.oc e elll
proveito deste.
Art. 206 - Quando o juiz seccional hou
ver de convocar o Jury, procederá prevlllo
mente ao BQrteio dos 48 jurlU:\os qUe na
sessAo teem de servir.
O sorteIo deverá ser feito llo portas aber
tas e por um mevor, lavrsndo-$e de tudo
o que OCC(JM'er tenno escripto pelo escrivão
e espeeUlcando-se o nome dos 48 sortell
dos. As 4ll cedUlas serli.o fechadas em UTDa
separada.

Art. 207 - O juiz annunclarã logo por edl
taes a convocação do Jury e o dia em que
deverá ter lagar, convIdando nomea~

mente Ilo comparecer os 46 jurados que as
4ll cedul.as IndIcarem, e declara.ndo que
estes hão de servir durante a pl"oxlma ses
são judlciarla, e devem. comparecer, lISSun
como todos OS InterCSfiados, no dia MS/
gnado, sob as pen811 marca.dElS na lei, 61
faltarent, bem como expedltá. OS compe
tentes mandados para serem notllkados
os JuradOS, os réCls e as testemunhas:.
Art. 208 - A not1ficaçl!,o ElO jurado se en
tendera feita, sempre que por offJc1al de
justIça. for entregue na casa de sua resi
dencia, uma vez que o mesmo offlcla! cer
tlflque que o jurado nlW .está fóra do
munlclplo.
Art. 209 - Os jurados, qUe forem dispen
sados pelo juiz seccional <le comparecer
em toda a sesslio por terem motivo leglt1
mo, e bem assim 05 que deaarem de com
parecer sem escusa legitima e forem. mul
tados, nâo flcElrão Isentos de ser !SOrteados
para a seguinte seSSll,o, devendo o escrivão
apresentar na occaslll,o do prunelro sorteIO
as cedulas com seus nomes, para que sejam
novamente recolhidas á urna.
Art. 210 - Pelo contrario, 06 que forem
chamados I)aT8, SUP1JTIT a. falta. de o.utrOlS,
na fótma do art. 214, serão l'elaclonad06
pelo escrivão a. fim de que sejElIl'l. Inutm
sadas as cedulas que conteem seus nomes,
quando sahlrem, fazendo dIsso expressa.
menção no termo que se lavrll,r.
Art. 211 - Si a urna gerEI! se exhaurlr,
recolher-sc-hll.o neHa cedUlas novas de to
dos os jurados apurados.
Art. 212 - Quando no principio do mez
de janeiro não se Elche exhElutida a urna
do anno antecedente, sómente entrarA.o
para eUs. os nom~s tios Ju~os lt<)VOll e OI!.
aaquelIes que, supposto jã tlves!lem lUdo
apul"lldos, contudo ainda não tenham ser
vicio, de modo que não acont~ SerVir UD:l
Jurado duas vezes, emQuanto outros nia
tenham Betvldo nenhuma.
SECÇAoII
Processo pe7"ante o ,'ur"y
Art. 213 - No dia Elsaignado pElra a reunião
do Jury, achandQ-se presentes o juiz 1Iee'
elonal; o escrlvio, 05 jurados, o procura.
dor da RepubUca OU adjunto e as I)arte!l

aceusadoras, havendo-as. prIncipiará a _
sfl.o pelo toque de CaIDpanhlllo. Eln seguida.
o jujz abrirá a urna. dlloS 48 CedUISB e, Veri
ficando pUJ:)llcamente qUe lIe acbam todas,
as recolherlÍ> outra Vel; e será feita. logo
a chamflda dos jurados pelo escrlvR.o, para
verificar si se llocham presentes em nume
ro legal, que 6 o de 36 pelo menos.
Art. 214 - FeltEl a chamada e Il,verigua
do o numero dos Jurados, o juilil tomará
conhecimento das escusas dos que fllJta
:rem, relevando-os da multa, ou condem
nando-os, como for justo; e qUando nl!,o
se ache cOPlpleto o numero legal, proce
derá publicamente ao sorteio de tantos
supplentes quantos fa.ltEll'em para comple
tar o numero de 4ll jurados.

~ LO - As cedUlas serllo extrahldElS por
um menor e Oll oortell.<i<>& i=~~~t% ~
gundo a ordem do 5Orteio na. Il>ctEl res
pectiva e ImmedJatamente notl1lcados pa
ra comparecer de ordell1 do j uls seccional.
§ 2. o - Durante o sorteio estará presente
II lista geral dos jurados a fim de se nfl.o
chamarem os que não resIdIrem na cidade
em que se reunir o Jury ou dentro de
duas Jegull,S, contadas da casa das seaeOes
do Uibunal; e só na falta absoluta destes
pOdetão ser chElmados Os de maIores dis
tancias.
§ 3.° - C<>t\.cl\il.<;i{) '3 'W!"t~1.;:,• .;:, ~ui7. re-.:.cV;)
nal poderá em attenção ás dIstancias mar
car novo dia para reUtllr-se o Jury, fa
zendo-o pulJllco por edltaes, e declarando
o nas notificações que mandar fazer.
O adiamento náo excedem de tres dias.
§ 4.0 _ SI apezElr da dUlgenciEl acima de
terminada, no dIa noVllttlente Elpra~ado náo
110Uver numero sufflciente de juradÚlS, o
juiz Imporá aos que sem causa !ustlflcada
tiverem deixado de comparecer a multa
correspondente ElOS 15 cIlas de seSSão. ou
a.as que feJ.ta.rem para. c<Jlll."ÇIletJl.l-os, e
convocará nOva. sessão.
Os Jurados, que houverem comparecido,
ficam comprehendldos no beneficio do art.
212, Isto é, nê<> ael"Vlr~() CIn out.-e. S<!SSR.o,
emquanto nfi,o tlverell1 serv1do todoo os
S.Hstlldos, ou não o exigIr a necessldElde
por falta absoluta de outros.
§ 5.° ~ Os Jura.dos supplentes, depo1s de
comparecerem, só podem ser excluldos do
tribunal pela presença dos primeiros sor
teados, si comparecerell1 no mesmo dia.
Q\1\1,r.do 1\Ot~m ~<:lnt~c~; 'ilo.?;~~':I.t'l.~~m~

estes em dlllo posterior, de mElnelra que o
fl.umero dos jurados presentes oU prom
ptos exceda de 48, SOldo excluídos não os
6upplentes, mas esses primeiros sortea.dos,
que não se apreaentarllm em tempo, cujos
nomes não deixarlio por esse tardio com
parecimento de ser lllonçados nove.mente na
urna.
Art. 215 - Logo que se tenhlto reunido o
numero legEll, deverá o jul,2; declarElr aber
ta a SeB&ão; quando, porém, depo1s de
uma espera TallOavel, nfl.o se complete.
annunclarÍ!. as mUltas Que houver Imposto
aos Juradoe, que faltaram ou Be ausenta
ram. e levantará a sessão, adiando-a pllr8
o dia seguinte, s1 n(\() for <1ominga.
Art. 216 - Abetla a sessão, o esct!vAo fará
Immedlatamente a chllmada de todos os
rêos presos, dos Q.ue se livram soltos OU
afiançados, dos accusadores ou autores e
das testemunhas, que constar tetem sido
notltlcadas pua camparecer naquella se<;
silo, e notará as faltllB das Q.ue não esti
verem presentes.
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Art. 21'7 - 8al.vo por motivo de lnteretl8e
publ1eo fi to reQ.uflr1mento do mlnlaterlo
publlco, nAo 6 permittido alterar a ordem
do julPlDento dOI proc_ determinada:
1,", pela preferencla doe rt!oIt pr8l108 ou
~1ançadOl; 2.", entre 08 DUllImoe prl!808
pela s.ntiguldoa4e da prb60 de ee.<la um
e em 19ue1 antiguidade pela prlor1dal1e
ela pronuncla, prevalecendo tambem _
prioridade entre oe réotl afiançado..

Art. 218 - SI o réo ou o autor, ou amboll
juntaDlente, nIo comparecerem, mas man
darem e.<:UIl& l~tlma, a dec1slo <la ~u
... fica", lW1aela para a eessAo seguinte, 81
n60 puder ter lagar na actual, por %lia
comparecerem as partes em tempo.
Art, 219 - A respeito doe autores ou ac·
cUll&dora Q.ue faltarem, obServar-ae-há o
que .u dlçr18to no art. 203; 80 falta de
comparecimento do r~. sem escusa legiti
ma, o SuJeitar' a pena de revelia, :I8to é,
á dee18Ao pela prova doe autoe, sem mala
ser ouvido.
Esta mesma d1sposiçAo se guardar' na fal
ta de ambaa as partflll.
Art. 220 - A chamada dos autores, réoa
e teBtll'lllunbas eerá feita pelo porteiro á
porta do tribunal em altas vozes, e de as
sim o haver cumprido passará certldlo,
que se juntará aos autoe.
serviré. de portem> do Jury o off1clal de
justiça Q.ue o ju1z nomear para aervlr llS8e
lagar.
Art, 221 - Depo18 de terem comparecido
os autores e os r608 ou seus legitlmos pro
CUrt.dOfflll, ou tomada .. v.ecusaçl.o pela
Justiça, o jUiz mandará chamar as teete
lI1unhas e reoolhel-1Io8 em logar donde nAo
possam ouvir 011 debates nell1 as rll8postaa
umas das outras.
Art. 222 - AI. testemunbas devln'io ser
s;pr_nt"daa em rol pelo aceUAdor fi do,
para aerenl. por eUeI! cbamadu.
Art. 223 - Recolhidas as testemunhas na
fórma do art. 221. ))rOCeder-se-ha ao sor
teio de 12 jurados ])ara a formaçlo do
conselho, sendo ae cedulae tlradae da urna
por UlIl menor, e, á medhm que o nome
de C&c1a JUIZ de facto for I1do pelo JuIZ,
farAo o accueado ti o accusador suas re
cuaaç6es, sem ae mot.htar.
O accul58do poderá recusar 12, ti o accuaa
dor, depoll!l dene. outros tantos tirados á
sorte.
Art. 224 - SI OI! accUll&d08 forem doue ou
mata, poderAo combinar ... suas recuaa
ç6ell; mas nAo combtnando 8erplhes-ha
permlttlda a 8eparaç4Q dos proce8eOlJ, e
nl!8lle caso cacla um poderá recuaar até 12.
Art. "'" - SIo inthibld08 de BtItvir no
mesmo c'lnlHllho "s 1IollCtlndentell e seus
deacendentllll, sogro e genro, innioa e
cunbad08 durante o cunbadlo.
Dtletllll o prtmeJro que tiver II&htdo , soro
te 6 que deve fiar.
Art. 226 - Preencb1do o numero doa Jui
zes de facto, Q.ue en:ectlvamente formaria
o Jury, o ju1z lhllll tomará a promeua
eolemne fi publica de bem e fielmente
cumprirem o 8eu dever. Na prestaçAo do
comproUl.lI!IIIo baeta que I) primeiro pro
nuncie a formula, d1zendo dtlp)18 cada
um doa outros - lI.8a1In o prometto.
Art. 227 - Todall .. qUIlllt6e5 euenclaell
ou 1ncldentllll, Q.ue veraarem sobre factos
e de que dependerem &8 deliberações :ri
na.ell, aMloo decldldll.e peloe ju1Zal de fac-

to; as de direlto eel-o-hI.G pelo )Ulz aec~

mona!..
Havendo duvIda ai a queetl.o • de facto
ou de direito, o Juiz secotonal decld1ri
com recurso ])&rll o 8upreDlO Tribunal.
Art. 228 - Fortnllodo o tlODM1hD fi to1IIa4o
o compromll!lllo dos JUradOl. o que d.-ven
ser certl1Jcado pelo tIlICl'lvAO Da reçeet1v&
aeta. o juiz Jnterrogar6, o reo pelo modo
e fórma eIltabe1eclela panr, a formao&o da
Culpa.
Plndo o tnterrogatorlO. o eacrtvll.G \eft t0
do o proce&110 li aa UltJmaa respoiltu que
eatarlo nelle eacrlptas.

Art, 229 - O advogado do &CCUDdor abri.
r' o COdigo e mostrará o artJgo e ~
de pena em que pela c1rcumstanc1as
entende que o réo se acha 1DcUnIo; ler'
outra vez o llbll1Jo. depoimentoe e relpoe..
tas do réo no proceseo da formaçlo ela
culpa e as provas em que se fJrmam.
Art. 230 - AI. tlllltemunhU do &ccuI&dor
aerAo tntroduz1dj!,8 na l&1a da -'o li de
tlOrlo IlObre 08 artigoe do llbello. sendo
prJm.e1ro InqutrJdas pelo accUll&dor, ou .eu
advogado ou procurador, e depohl pelo rio.
....u advopdo ou procurador.

Art. 231 - Findo tlfJte aeto. o aclvosado do
réo desenvolverl. a !lua def_.a~
do a leI, e refer1Dc1o OI factos que moatram
a lnnocenc1a do réo. dedUZldoa em artlgoa
succlntos .. claros.
Art, 232 - AI. testemunhae do No &erIo
introduzidas e deporAo eobre os artiro- da
contrariedade, aendo Inqu1r1du Pttmetro
pelo advogf&<lo do réo e depola pelo (lo ac
cusador ou autor.
Art. 233 - O autor e por ultimo o réo, por
ai ou por seus procuradores, teplJcarlo
verbalmente 800lI argwnentoe contrarloll. e
pOderl.o reQ.uerer a repergt1J).ta de al&'um&
ou algumas das tflllttununbaa J' JnqU1r1
das.
Art. 234 - No periOdO das d1lcnJU6ee to
mario 011 jurados ae notas que IbM pare
cerem ou do procllS8O eecripto ou das al~

lQlaçOes verbaes, fi respoataa q.ue ou'1\riIm,
rompendo-as logo que lhes nio foJ'8lll
necessarlaa.
Art. 235 - Na oeelUlllo dQ debate, m...
sem interromper a quem estiver fallando,
póde qualquer juIZ de facto fazer ... ob
Bervaç6ea Q.ue julgar con~1.eUtea, t_
interrogar de novo alguma tflIItemunha, re
querendo-o ao preeJdente do tribunal, li
PedIr que o Jury vote sobre Q.ualquer pon
to particUlar de facto, que 'ulpr impor
tante.
A eetea requerlmentoll Q lulz dará lo eon
a:lderaçia que mlll'ecerem; 11I... d.ver#. ta
zel-oa eecrever no Proceeso. bem CQtDO O lItIU.
deferimento, para Q.ue constem .. todo
tempo.
8ECÇAO m
Do juluomeftto pelo fU~

Art. 236 - Achando..,e a cauaa em llBtado
de ser decidida por parecer &08 Jura(1Qs
Que nada mala rll8ta para eDDllnar, o
j U1z proporá por eecrlpto ao conulho ...
questões relativas ao facto crlm1Dolo e
S\l&Il c1rcurnatanctas.
Art. 237 - A prlmetra qUlllltlo ltIl'ã de
conformidade com o llbello e o JUiz a
proporá nos eeguintes termOl!l:

O réo praticou o facto (reterido. no libel
10) COtn tal e tal circumBt.ancta?
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Art. 238 - Quando o ~utz, com referencta
ao llbello tIver de propOr a d1ta quest/lO,
e entender que algruna questlo e1tp05t3
no I1bello não é absolutamente connexa e
Inseparnvel do facto, de maneira que não
possa este existir ou subsistir sem elia, di
vidirá em duas a mesma questAo;
1.0, o rOO praticoU o facto (que coneta do
lIbello) ?
2.0, o rOO praticou o facto mencionado eom
a clrcUIIl6tancla tal?
Art. 239 - SI resultar dos debates o co
nhecimento de alguma ou a!.gumaa clrcums
tanelas aggl'l!'vantes nlo mencionadas no
I/beHo, proporá a seguinte questão:
o rOO commetteu o cr1tDe com tal ou tal
clreumstancla aggravante?

Art. 240 - Nos casos dos arts. 237 e 239
o juiz repetirá a questiio tantlL5 vezes
quantas forem. as clrcumstllnc1as aggra·
wntes, de que se tiver apresenttldo reves
tldo o deBcto pela maneira seguinte:
1.o , o reo commetteu o dellcto com tal
cJrcumstancla aggravante?
2.", o rê<> commetteu o dellcto com a clr
cumsta,ncla aggravante tal?
3.° etc.
Art. 241 - SI o réo apresentar em sua de
fesa, ou no debate allegar como escusa um
faeto, qUe II lei reconhece como justifJca
tivo e que o isente de pena, o juiz propo
rá 9. seguinte questG.o:
O Jury reconlleee a exlstencla de tal facto
ou clrcumst9.ncia.
E o Jury responderá - sim por unan;
midade, o Jury reconhece a exi!ltencla de
tal facto ou circUmB:t3ucla.
Não, por tantos votos, o Jury não reco.
nhece a. existencla de tal facto ou clr
cUIIlstanela,
Art. 242 - 61 o rOO tor menor de quator
ze annos, o Juiz fará a seguinte questr..o:
O réQ obrou com dl6cernimento?
E o Jury responderá:
- Sim - por unauilnlde,de o rOO obrou
com discernimento.
- Não - )lQr unanimidade, o réo nJio
nbrau com discernimento.
Art. 243 - Quando os pontos da. e.ecusa
ç;;,o forem diversos o JuIz proporá áoerca de
cada um delles todos os quesltoa tndIBpen
saveis e os mais que julgar convenientes.
Neste caso sempre os proporá. em. propo
sições simples e bem dlstlnctas, de ma
nelr9. que sobre cacta um delles possa ter
log9.r sem o menor equivoco ou amphlbo
logia a respost9..
Art. 244 - Em todo caso o juiz proporá
sempre a seguinte questG.o:
Existem c1reumstanclas attenuantes a. fa
vor do réo?
Art, 245 - Pro)lQstas as questões pelo juiz
e por escrlpto nos autos, os jurados se re
colherão á. sala dB.5 suaa conferencias. e
ahl SÓS e a. portas fechllda.s llrinclplarlo
por nomear dentre os seus membros, e
em escrutlnlo secreto, por maioria abso
luta de votos, o $eU presidente e um se
cretarlo; depois do que conferenclarlo so
bre o processo que for sUDmettldo ao seu
exame pela maneira seguinte.
Art. 246 - O secretario fará. a leitura do
libello, da contrarledatte, de qualquer ou
tra peça do processo que o presidente JUl
gar conveniente. ou algum dos membros

requerer, e daa questões propostaB pelo
JuiZ.
Art. 247 - Flnria a leitura, admlttldas 88
observações que cada um dos Julus de
facto tiver para. fazer, e ultimada a dis
cussão, o presIdente porá. a votos, $epa
l'8damente e pela ordem em que se acha
rem escrlptas, as questões propostas ~10

Juiz, para o que estará sobre a mesa. o
escrutlnlo, e terl!.o os membros dO Jury
uma porçlo de pequenos cartões em que
estarAo escrlptas as palavraa - SIm 
Não.
Art. 246 ~ Começando o presIdente pela
primeira questão, declarará que V9.e sub
metter à votação:
Si o rOO F. praticou tIlI tacto?
E Immedlatamente lançará no escr1..ltlnlo.
cOO} toda a ce,utela, o cartão indicativo
do seu voto, e o mesmo farAo o &eCJ"etarlo
e todos os mais membros, pelos qU86S cor
rerá. o escrutlnlo.
Art. 249 - Para responder RO quesito do
art. 244, a s9.ber, sI existem clrcumstan
elas attenuantes, praceder-se-ha da se
guinte maneIra:
O presidente do Jury lerá o art. 42 do
Cori. Penal e d.epols porê. á. votaçl!.o - SI
exJstem c1rcumstanclas attenuantes a fa
vor do réo?
SI a resposta for negatlv9., fará Immedla
tamente eBCrever a resposta - Não exIS
tem clrcumstanclll.8 attenuantes a favor do
réo.
Si porém for afflrmativa, nlo a fará es
crever, m9.S Irã pondo á votação a eJl:Is
tencla de cada uma das clrcumstanclas que
aquelle artigo menciona, e quando se de
cIdir que exIste alguma fará escrever:
Existe li cJrcumstancla attenua.nte de (por
exemplo) não ter havido no dellnquente
pleno conhecimento do mal e dlrecta in
tenção de o pratloar.
Art. 250 - Quando todos tiverem. votado, o
presidente tomará o escrutinlo, e, verifi
cada a votação pelo conselho, conforme o
resultado della, mandarlj, escrever pelo se
cretario a resposta, por uma d9.S maneiras
seguintel!l:
No caso de ser a.fflnnatlv9.:
O Jury respondeu á L"' questAo: - Sim
por unanlmld4rle, o 1'00 F. praticou tal
facto.
O Jury respondeu á. 1." questl!.o: - Sim.
por tantos votos., o réQ F. pratiCOu tal
facto.
No caso de negativa:
O Jury respondeu á. l.a questão; - NAo,
por unanlInldade, O réo 1". DAo pratIcou
tal facto.
O Jury respondeu li. 1." questAo: - Não,
por tantos votos, o rêo F. ná<) pratlcou
tal facto.
No caso de empllte:
O Jury respondeu á. La queijtáo; - Sim,
a réO F. praticou. t9.l facto. ~ Não. o réo
F. não pratloou t9.l facto. - Por Igual
número de votos.
Art. 251 ~ Da mesma maneira se procede
rá a respeito de oada uma da1l outras ques
tões, até que, dadas e escrlpta.!l todas 85
reapostM, voltem os jurados á sala das
sessões e ahl as apresente o presidente da
conferencia ao juiZ, qUe na conformIdade
dellas proferirá e. sentença.
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Art. ~ - A 1'eII~ a cada um doa Q.ue
1I1toll ou quest6ell, depo14 de declarar o
HU numero, como por UeDlplo: O Juljl'
re8JIOndeu á 1.& Q.UlI8t1o, o Jury re&))Ondeu
á 2.- queetao. etc. - começará Bempre
pelaa palalTll8 - SIe ou Ni.o - IIIllNUl
dO-lI8 depllll a decIaraçlo do numero de
VOWII venQedor~, (I dtP01& a r&J)et1ÇIO das
palalTll8 do mesmo qUll8lto com o accl'ftl
elmo unicamente da attJrm.atlva ou nega
tIva, como DOI uemplOl! poetQe DOIII artl
SOl! antecec1entell.
Art, 253 - AJl dec1s61lll do Jury 118I'Io to
madas tlOll teJ'lllQll do 1Ut. 90 da parte 1.
de.à Oo..-olldaç6o, e a ..ntença deverá
lMl1' proferida em eegulJnento e nll meema.
lI8U4o pelo Juiz eecclOnal,
Art. 254 - 81 a decll60 do Jury for ne
gativa, o Juiz secclotlal absolverá o ac
CUlIado, orcIenando 1mmed1atamente a eua
1IOltun., ai IlItlv91' prMo.
Art. 255 - 81 a decido for aftll"l:l1e.t1.'llI., o
Juiz secclOnal condem.nará o riO na pena
COfMSpOndente e.o grão, lJIlll\ln40 &Il reKftL.
de dlMlto, á V18ta da declllo do Jury 110
1)re o facto e 15\U\l1 c1rcU1nIItanciaa.
Art. 258 - 81 a decido for empatada por
Igual nUDIero de votoe afflrmatlvoe e ne
gat.lVOil. a sentença sem J)r01erlda confor
me a OPln11o mall !avoraveJ ao accUJado.
Art, 2S1 - 81 se tratar de cr1Jn. por sbWlO
de lIJlP~1o do IIetllla31lento, ttJ.mn do que
fioa disposto, o J~ IlUlndará levantar o
llIIQ.uestro dos 1I:Ilprll8608, graVUJ1l"l5, etc., ou
lIupprlmlr ali dJtaII peçu, conforme a de
clalo for nes-tlva ou &fftrmatlva.
81 a decido for a1'tln:natlva s6 quanto ao
abuso. II18II negativa quanto a ler crlml
nQllO o acou-.do, o JUIZ o abllolvsrá, m&II
ordllnsrá a lIuPPreAAo dali peçaa denun.
cl&4N.
Art. 2118 - Nos top,r. em que llI.o houver
l!IIItallelec1Jllento penitencIAria, ollde a pe
na de Filio cellular poiIB8 11II1' cumprida
oomo tal ou como pnelo com trabaUio, 8
mer.ma pena Ileri convertida em pl1s6o
ll1mples, com aU&Jnento da sexta ge.rte do
tempo.
A peDa 1111 priÃO a1mP}_, IIJD. que f[Jt
convertida a de prll60 ce1luw, poderá lIer
cumpnda 1ma do legar do crime ou do
domicilio do condeml1ado, .1 neUe nt.o
eJ:1IIt1rem CUII8 de pr1Blo commodaa li M
gUnIll, d.vendo o J~ designar na IloIInten
ça o losar OJIde a pena terá de aer cum
prida.
O cumprimento dll8Ila pena, embOra penda
recurao voluntarlo, começarl\ a contar-se
do dIA IIJD que for ~!ertda li> lle1l'\ença dll
condemnaç60,

SBCÇAO IV

Do ~ncU!ente aa !1J~1dad1l

Art. 2lI9 - B1 depolll dOll debAttlll, o (Iepol.
mento de uma. ou malll t_emunbae ou
um ou ma1s documentos forem arguIdoe
de 11&1_ com fundamento ra_vel. C1uer
pelu parteI, quer pelo mln18ter1O pubUco,
o juiz exam1Dará dUlgente e escrupulosa
mente o fundamento dll8B& argulolo, e por
81 só deeldlri sUDUI1arla e verbalmente.
!aZllndo redtalr tudo a um 116 termo, em
que lIe declare a natureza da argU1çlo,
.. raz6eB ()U funda.mentoll della, .. aVe
rlgua0Ge8 enJnll8 e mala d1l1genclaa a Q.ue
se ~, 11 em virtude dali quaes lIe
Julgou ou 1110 procedente a mesma ar
gulçlO, e .erá _li termo _tsPadO pelo
Juiz e partes.

TtTULO VI

D08 :RE01JR808

cAPtrULO n
Da A~Uaç40

Art. 312 - • perm1ttldD appeJar para o
Supremo Tribunal Federal:
a) dall dec1a:6ell lnterlocutorlN com fol'Çll
de def1n1tlva proterldal peJoI J~ 1fIColona811 nos ~ _ que lbea _~
haver por findo o prooMIIO;

b) cIaII e~tenÇll8 das J~ lI8\lClloll&l8 DOII
easoe em que lhee compde o j\1lC&lD.eD.to
f1na1;
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c) das sentenças prOferidas pelo Jury fe
der&l.

Art. 313 - Oas sentenças proter1das pelo
Jury cabe appellação;

a) quando nlio tiverem sido guardadas as
formalidades substanclaes do processo;
b) quando o juiz seccional se n~ confor
mar com a. decisão dos juizes de facto, OU
não Impuzer a pens declarada na leI;
c) quando o Jury proferir declsll.o sobre o
ponto prlnclplll da caue.a eontrarlt. á evL
dencla resultante dos debates, depollnen
toOl e provas perante eUe apresenta.das.
Art. 314 - As appellaçOes serão interpos
tall pelas partes dentro de tres dias em
audiencia ou por melo de uma simples
petIção assl.gnada pelo appelsnte ou seu
legitimo procurador, dlrlgldt!. ao juiz, que
proferiU a decisão ou sentença de que se
appella, o qual mandará tomar as appeUa·
çOes por termo noa respect1vos autos, sen
do interposta em tempo.
O triduo come~ a corter do dia em que
forem notltlC'adas as decMlles ou senten.
ças âs l>llrtes ou Beus procuradores.
Art. 315 - No mesmo despacho em que o
JuIz receber a appellaçl!to, ordenará logl)
a expedição dos au.tOll para serem apre
sentados na superior inBtancia dentro de
seis me2.eS.
Art. 316 - Para a decisão das appellaçôe5
serão remettldos os proprlos autos, quan
do neHes for comprebendldo um SÓ réo,
ou quando, sendo mal$, forem todos
8Ppellantes ou lntereBB8dos igualmente
na. decisão da appellação. Quando porém
houver no processo mais de um réo, e de.
ver proseguir a respeito dos que ainda
não t1v~rem sIdo Julgados, sul:llrã ao JuI
zo superior o tl'aslado, dando o lul~ do
feito todas as providencias para a sua
breve extra.cçAo e eXp4ldiçlo.
Art. 317 - A appellaçl!to n!o tem. effeito
suspensivo, salvo no caso de condemnaçllo
do réo. para não se dar á cxecu.ç!o a sen
tença antes de ser conflrmad3 pelo Su
premo Tribunal Federal, sem prejuiZo do
disposto no art. 2S8.
Art. 318 - Apresentados os autos de ap
pellaçio no Supremo Tribunal Federal, o
secretario escreverá nelles, sob sua rubri
ca, a data do receblmento, e, dllltribu1dos
ao lul~ a quem tocar, este ordenam as
dlllgencla.<; necessarlas.

SI tiS partes Já houverem artt\zQll.do na 1."
Instancla, o mesmo juiz relator mandará
dar logo vista ao Procurador Geral da
Republ1ca.
SI as partes, porém, nlio tLverem arrazoa
do na 1." lnstancla, mandará dar vista
por dez dias improrogavels a ca<1a uma,
ou seja slngultU' ou conectiva.
Findos os termos, serll.o os autos cobra
dos pelo seGretario com razôes OU sem
ellas, e subirAo ao relator que mandará
dar viata ao Procurador Geral da Repu
bllclL.

Art. :119 - Com o offlclo do procurador
geral subirlio de novo os autos ao relator,
que 08 examinará e, pondo a nota de v1.s
to, os pa88ará ao ministro que se lhe se
guir na ordem da precedencla, e este ao
seguinte, a quem Incumbe, depois de os
ver, apresentai-os em mesa e pedir dlll
para o Julgamento.
Art. 320 - Na sessão designada. cxpo$ta.
a caU511 pelo relator e esclarecido o tri-

bunal pelos Juizes que vIram o :feito e
pela discUSBllo que se segulm entre todos
os mlnlBtrOll, serAo tomados os seus votos
e apurado o vencido, de conformidade
com o qual se lavraril a sentença. poden
do o tribunal em todo caso mandar pro
ceder ás dllLgenclas, que entender neces
sariss, antes do ju1gamento definitivo.

Art. 321 - Sendo julgada procedente a
appeUaçlio por não se terem guardado as
formal1dades prescriptas, torn:u~r-se-ha no
VO processo na subsequente sessão do Ju
ry com outros jurados.

§ 1." - Si a appellaçt\o for julgada pro·
cedente por nlo ser legal a pena. Imposta.,
o Supremo Tribunal Federal, reformando
a sentença, imporá a que for correspon
dente ao del1cto e suas cireunstanclas.

§ 2.0 - No caso da leUa c do art. 314, o
Supremo Trll:lunal, .sI achar procedentes
as raZl1es de appe-Ilação, ordenará que a
causa seja submetida a novo Jury, no
Qual nlo pOderlo entrar 00 mesmos Jura
doo que profertram a primeira sentença.
("Leis do Brasil de 1898" - pág. 779.)

(681 DECRETO N." 4.780 - DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1923

Estabelece penas para os climes tle pe
culato, moeda fa/3lS, /a!8i/ico.ç{io de do
cumentos, e da outra3 providéncias.
O Presidente da Republ1ca dos Estados
Unidos do Brasll:
Faço saber que o CongreBllO Nacional de
creta e eu sancclono a seguinte resoluçli.o:

Parte processu(l1

Art. 40 ~ FIca competindo ao juiz de sec
ção no DIstrjcro Federal e nos Estados da
Unillo o Julgamento dos crimes previstos
na presente lei e bem ass1m os de vio
lação do siglUo de correepondencla, desa
cato e desobedlencla, testemunho falso,
prevarlcaç!o, reslstencla, tirada de preso
do poder da Justiça federal, falta de exae
ção no cumpr:1mento do dever, lrregulll
ridade de comportamento, pelt&, coDcUS
sao, estellonato, roubo, fUl"to, damno e in
cendio. quando i1tCíd1rem na carnpete1tCia
da Just'lça Federal.
§ 1.' - Para determ1naçao da cornpeten
ela federal reputam-Be praticados contra
o patrlmolll0 nacIonal quando lnterellSBm
medlat", ou irnrnedlatamente á adminis
tração ou á hzenda da Untao.
§ 2." - Compete 80 JUJ'Y o julgamento de
tC>dOl> 03 crllnes que a le1 nlo attrlbulr ao
du juiz sLngular.
("ColeçE.o das Leis da Repúblicl\ dos Esta·
dos Unidos do BrasLl de 1923" - Vol. 1,
pág. 198.)

(69) DECRETO N. 4.861 - DE 29 DE
SETEMBRO DE 1924-

Disp6e sobre ti prescrição da acçdo e da
contlemnação nos crimes poUticos e d4 ou
tras provitle1tCia.s.
O Presidente da Repub\1ca doo Estados
Unidos do Brasil:
Paço saber que o Congresso Nacional de
cretou e eu sancciono ll. resoluçlio seguInte:
Art. 1.0 - Os crllnes pol1ticos e os que lbes
sllo conne1l;0B. todos definidos nos arts. 107
a 118 do Codigo Penal, serlio processados e
julgados pelo juIZ federal, tal como dispõe
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o art. 1.0 do Decreto n. 4.lMII, de 13 de ag6a..
to UltimO. ~ o M\l rqula1Dento publicado
oom o Decreto n. 18.561, do meemo mez.
("00111010 dB$ Le1IJ da ReP~bl1ca dOi B&ta
doa UnldOll óO BnI81l de 1921" - ~ol. I 
pAgo 119.)

('lO) Ob. clt. pAg, 3:iI
(71) J>BCRBTO N. Ul1 - 'OS 11 Im .J1l.lOaP.O
. 'DB 1921

BepUia o en~ de e.ttraftfeil'O.f tIO terrl
wno nGCWMl
O Preefdente da RepubUea doe aat&dOI UnI.
doe do BrIlIIU;
P'aw _bel' que o Oongreuo Nac1cmal de
cretou e eu lMUlccloDO a IlelrUJnte relI01UlllO:
r~~ ••• ~ •••••• ~ ••••••••••• ~ •••••••••••••••••••

Art. 11.· - O estnlngelro expu1Bo, QUe VOltar
80 pal. ane. de revogad.a • lIZIluldo, fica
rã, pela IIlmp1.. verUloa9lo do facto. IIU
jeito .. -oena d.Il d.O>Jll 8.nt\l'.lll ~e pn.,I.tl, .~
o cumPl'lmento da qual aer4 JlCvamente
1Ixpulac).

l"aragrapho unlco - O processo e JuIg"mIlI'l
to neete ClI80 lIlIrlo da COlI1petmcSa 1lI. Jua
tjça Federal.

'''001110110 dali Leill da RePÚblica doa Jhta
dOll UnJd(lll dO Bl'lllIll de 1921" - VD1 1-
pAgo 180.) . .

('12) P~õ.âi:OO:· ~lA~dtc;· .~ .;:,.~~.~ .c~:
~hdçllea BraIU~. VoI. XI, pâe. 1M

t'l'!~ ~. doa Trib'\l.~"UJ161 tct\. \n ;)OI~ 'Fre
derJco Mllrqullll. ob. clt. ~. 23)

(74) 'J'rorfIJ e Prt1t1ca do PO/Ur Ju4kfdrto - J:c1.
Rllv. FoI'llDBtl - Rio 1943 - pág. SU

(75) DECRI:TO-LBI N. 167 - I)1Illl DE J'AN.BmO
DE 1938
BegulQ o Imtltulç40 do JU"
O Pre!lldl!!nte da RepllblJca. lJ.Il&Il.I1(l da
atrlbullllo qull lhe confere o artl80 1llO da
CODlStltul.91o.
Decreta:
<:t..PtrmJ:) 1
DG ClplfcllÇ40 44 L4t. compett1actll 110 JfI" tJ
!unç4() do jurlJOO
Art. 1.° - A pneente lei _p/.lca_ em todo
o território da &.epdblica, relIlI8lvada a lIub~
11l8tênc.la de lelll lIIItadU.la de proe_ COD~

cllrnllntes a atoe, têrmOll ou~ que, em
~ de d1ata11CiU, dJtIcu1dad. de COIDU
nlCallio ou pecUllar1dadllll 1OcalII, devam }lOr
111I0Il ser regUladOll.
Art. 2.° - O Tribunal do J'1UI 00Ul~1e de
UDl julz de dlre1to, que • o 11811 PJ'lIlI1dente
e de Vinte li um juradOll, ~dOB dentre
01\ al\~ Bete dae l\ua~ oonatu.U1.rf,Q o
cOllllllho dI!! sentença em I:ada .-.o de lul~
v.mento.
Ari. 3.~ - Ao prtllIldente e &011 JuradOll 1lOm
petetn, r_pect1vamente, ,. proD6Dcla li o
julgamllnto. no8 C1'lJn. detln1~OlI pe1011 a'r
tlllDB 294 a 296, 2111, 298 parágrafo nniCO 299
310. ~9 e 3lIO parte prtmeJra da oonaohda~
çlo dII8 Lets Penala, quando consumadoa 01..l
tentadoa.
Art. 4.1> - No caso de cont;Jnêncla ou cone
xIdade de cl1mllll, prevaleceri a jurlacliçio
do Tribunal dO Jurl sObre ,. dOll JulZee IIln
gule.res. Bal.o &i concorrer crJme runcione!,
dll ree1atêncJ.... del&ee.to, t\nlia. ou tuglda de
pre80ll ou lICometlInento dlt pr1l&ls.
Art. 5.~ - O Illlrvlço do JurI l§ ObrIgatório
a(lll cldadAoe U1lIolor88 de Vinte e cinco anos
atcl _nta. allat&dOll 11.. t6rma da 1111.

An. s." - A 1'WUIIo de Mnb' DO J\U1, m0
tIvada por convtc9lO re1IIIOIa. ft1c.«kla ou
PD1Jtlca. importarA. a perda dOII~ po
lItlcoe. (Conatltul9lo Ptclera1. art. UI, le
tra li).
Art. 7.~ - OIJ JuradoI dnem lI8r lIIooUwlce
dentnl 08 cldadlO8 que. por~ OODdIoo-,
otereoam prantlloll de ttrm.a. probadad.e •
'~cla no d_penho da !uPQI.o.
Parigrato único .:... S60 iJentoe de HZ'9ir' JlC
Jurl:
I - o Prellc1ente da :Rep'QbUCa e~
de Dtado;
:(I - OI Governadorllll de Bltado e MUI ....
cretárloa;
m - os membroe do Parlamento NIdODal.
do COl1llelho da Eco~lIo Hae!oulol. dU .AlI
MIIlblélall Legial..tlV811 dOII JllItadoe • dM
CAmarllll ),funl.cJPBla, enquanto 4uruem
lI\WI reu.nI6es;
IV - DlI prefeitos munlclpata~

V - 011 JII"RJatradOll e membrol 40 M1.nJa
térló P6bl1oo;
VI - DIl lltl"Ventuâ:IOlI e·em~ ele
~uetloa;

'VII - o chefe, autoridadllll e emprtll&lk»
da policia li &egUl'8l1ça p'dbUca:
vm - oa ID1lltB.All tm """00 ..t1-.o;
IX - as mulheres Q.ue !110~ fuu
~ pll!:lUca e provem Que, por auu 0IlUJIII-
ç(les domMtJcaa. o .-vIço dO Jur1 Ih. •
';'lert\.<:>~"~~ <1\:tWJ,.',

X - por um ano, IDI!Id1al1te :requerimento
os Q.ue tiverem efetJ'l'aJllente eSftC1dO a
fuD9lo de Jurado, alvo DDlI lupree onde
tal 18On960 polIU redundu -. ~u1Jo lSo
Mrv1ÇQ n~ do lurl;
XI - Q.uando o reQ.UlIftJl'eID: Cl) f» m6dJaoll,
on4e !!.lo hala I!I.IlI8 de um; &) 0lJ t~
dutlceae J*rt6\rN, 1)1) meemo ClIID.
Art. 8.· - O ezllr'ClcJo efetivo d& tunç&o de
Jurac20 OOJ18tJtUll servtço pllbllco re1eYaI1te.
eetabe1l1CII prllllUIllllo de IdOnei4ad.e moral •
~ l)rIaIo~ em. QUO ele «'mA
COXIlum. atê o Julgamento definitiVO, bem
CO:IDO preferêncla, lIID Igualdade d' CODd1~
ç6lIlI na C(lDoorrêncla _ 1ItIJ'V100e Jl"dblfcDII •
fomec1mllrJtoa a repartfg6ell dO JíatacIo.
Art. 9.<1 - Os jurac2011 elo rtlllponáVó crI
1D1I1a1m1lnte. 11011 m_OlI t6rmoe _ que o
dO OI Jut:- de of{cjo, por ~llIlOloD.
tneuç'-o, :Peita ou 1IU1lOrno.(~
daa !.ele PeniúII, arU. 2O'l. n. 8, ali, f 2.·,
21&11 :lUI). .
810 19u1.1lllente paufVl!lla de pena ce que,
IlDr melo de dinheiro. ctâdJ.... prem-.
inflUêncla 1I~ ou fUPItI,o.~
mental: _ qualquer ..ntldo o voto do ju
rado. (00JdD1. dali LeIe PenaI8, art. 217).
OAPlTULO n
D4 OI11"nf.e/lÇ4o do Jur'
Art. 10 - Anualmente avio al1lt&cllle pelo
JUúI p.reeic1ente do J'ur1, IIllICI1f,nte~
IlDr conhec!lnento~ ou tn!0J'IIlf0Çi0 fi
decUgna. li 8Gb lua t~bWlS&d.e.~
toe a qUlnhentOll JurãaOll no Dlatr1to Pe
dllraI e emn6rcas de ma" dll cem .mil ha
b1tantell, e cento e VUlte a treantola nu
COISl&reea ou DOIS tennoa de menor popula
çt,o.
O JUiz podllfl\ requJl.ltar a autorldaClet 10..
cAl.. lllIIlOCl&96es de clJ\allll atnd!cáu. pro
flM1ona1B e repartiQ6ea-nl{bUeu a l.rI41cao
çl.o de cl.<lad&.06 \lua :r1t1iíWi .. CODdlOGee
lega1l de ldonllldade.
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P~ágrafo único - A lista geral, publicada
em novembro de cada. ano, poderá. ser al
terada "ell:-oUlclo" ou em virtude de recla.
mação de qualquer do povo, até publlcaçllo
definitiva na segunda quinzena de dezem
bro, com recurso dentro de dez dias pano a
instância superior, sem efeito suspensIvo,
Essa lista será t<ldo ano pe.rclalmente re
novada, por aquele processo e na mesma
época, substItuindo-se os que j Q tenhaln
efetivamente servido (art, 7." par!i,grafo
único, n. X), os falecidos, os que se hajaln
mudado e os que se tenham revelado Inca
pazes para o exerciclo da função.
Art. 11 - A lista geral dos jurados, com in
cUcaçio das respectiVas proflBSões, será pu
blicada pela Imprensa, onde houver, ou em
editaIs afiXádos á porta do edUicio do Tri
bunal, lançando-Be os nomes dos alhtados,
com indiCllção das residêncIas, em cartões
Iguais que, após verificaçlí.o com a presen
ça do representante do Ministério Público,
ftcaroo guardados eID uma urna com cha
ve, sob a responsabilidade do escrlvlí.o, ou,
si váriOS, do mais antigo.
Art, 12 - Nas comarcas ou termos onde fõr
nece/i;5Brlo, organlzar-se-á uma lista de ju
radOS suplentes, depositando-se as cédulas
em urna especial, observado o illsp<>ato no
art. 1,· ln fi1le.
CAPITULO Ili
Da p70núncia e aos Atos Prepllratótios rJ:o
Julgamento

Art. 13 - Terminado a prazo pe.ra apre
clação das prova.s pelas partes, o proceeao
será envjado ao presidente da Tribunal da
Juri, a qual, depois de préviamente orde
nar, si for o caso, M dUlgênc1as necess!i,rias
para sanar qualqUf)r nulidade ou suprir
falta. que prejudique o esclarecimento da
verdade, proferirá sentença na fónna dos
artigos seguintes. Nos Estados onde s lei
nlí.o atribuir a pronúncia ao presidente do
Jurl, o juiz competente procederá na mes
ma conformidade.
Art. 14 - Si o jUlz, aprecla.ndo livremente
as provas existentes nos autos, se conVen
cer da existêncIa do crime e de indicloa de
que o réo seja o seu autor, pronunclá-Io.á.,
dando os motivos do aeu convencImento.
§ 1,0 _ Na sentença de pronúncia o juiz
deverá declarar o diSpooltivo legal em cUja
sançio julgar incurso o réo, mandar lan
çar~lhe o nome no ról dos culpados, :reco
mendá-lo no presiillo em que se achar, ou
eXPedir as ordens necessárias para sua pri
sllo.
§ 2.° - Tratando-se de crime afiançável, 1\8
rll, dêsde logo, arbitrado o valor da fiança,
que constará do ma.ndado de pr18lí.o,

§ 3.° - A pronúncia torna o rOO Incompa
tivel com exerciclo de cargo pÚblico. sem
prejuízo, entretanto, do acesso legal que
lbe competir.
§ 4.° - O juIz pO<ie afastar-se da classtn
cação do crime, feita na queixa. ou denún
cia, caoo reconheça. que outra deva ser ado
tada, Mnda que isto importe sujeiçlo do
réo à pena mais grave, uma ve~ que, com
a nova classiflcaçll.o, não fique prejudlca.da
& <:tefesa.

§ ~." - 8i das pro"a.5 do sumário resultar Q
reconhecimento de que são culpados outroa
in<iividuos nia compreendidos na quel:Xa
ou denunc1a, o jUiz, ao proferir a declBlo
de pronuncia ou impronUncia, ordena.rá
que os autos voltem ao ministério público.
para aditamento da peça inlclal do pro
cesso e demall> dUigênclaa do sumárlCl,

Art. la - 81 o juiz nAo se convencer da
ell:lstêncta de crime ou níio houver indicio
de que seja o ré<:> o seu flutor, julgará 1m
procedente fi queixa OU denuncia.
§ 1.0 - Da lõoentença de impronúncia cabe
rl\ recurso, que somente terá efeito sus
pensivo na hipótese do art, 13. "in fIne".
§ 2." - A ImpronúnCia não obsta que em
qualquer tempo seja repetido processo con
tra o réo. no cs.so de novas provl)S. en
quanto o crime não prescrever.
Art. 16 - 6i o juiz se convencer, eln dls
cordânci9. com a denUncia ou queua, da
existência de crime diverso dos referi<iOl; no
artigo 3.°, remeterá o procesl!o, no DIstrito
Federa.i, ao jui2> competente pe.ra julg{l,-lo,
procedendo-se nos Estados e Território do
Acre, de a.CÔrdo COm a legislação vigente no
tocante ao Julgamento pelos Jui2>8B slngu
iares, Si estiver preso, o réu deverá ser
pôsto à d18PQsiÇIí.o do jui2> competente.
Art. 17 - O juiZ absoiverá dêsde logo o
l'éu quando 8e convencer da existêncIa de
alguma JustlfiClltlva ou dirimente (consol.
da.s Leis Penais, arts. 27 e 32 a :ia), recor
rendo, de oficio, da sua. decisáo. 1!:ste re
curso terá efeito suspensivo e ser!. 6Bmpre
para o Tribunal de Apelação.
Parágrafo úniOo - A sentença de absolvi
ção, depois de conhrmada, terá força de
coisa julgada.

Art. 18 - A sentença de pronúncia deve
ser intimada ao réu pessoalmente, sobres
ta.ndo-se no processo até que Isso ocorra.
Se houver ma1s de um réu, sOmente em
relação ao 'lue iór IntUnado prossegulrá o
feIto.
§ L" - No !:aso de crime afiançável, achan
do-se o réu em lagar incerto e nio sabido,
a intimação será feita por edital, com o
praw de 15 dtaa. Findo êste, e nêo compa
recendo o réu, proBSeguir-se-á, no processo,
dando-lhe o jUiz defensor para todos os
atos ulteriOtell. inclusive os de julgamento.
§ 2.° - Ainda no caso de crime atlançável.
dêsde que se verlfique que o réu se está
ocultando Para não ser citado, poderá sê-lo
por editais, com o prazo dE! tres dlaa. pro
cedendo-se, quanto ao lDaiS, de acõrdo com
o diSpôsto no parágrMo anterior.
Art. 19 - na sentençl> de pronúncia cabe
rá. recurso, na fónna das leis processuais
vigentes, com efeito suspensivo tlí.o sOmen
te do Julgamento.
Parágrafo imico - O réu não poderâ. re
correr antes de recolhIdo à prisáo, OU de
prestar Ilança, .si fOr caso.
Art. 20 - Passada em julgado a pronúncia,
que especificará todas as clrcunstanclas
qua.lificatlvas <lo crime e só p<>derá ser al.
terada por !ato superveniente que modifi
que o título do delito, o e5cr1vAo imedia·
ta.mente dará vista dos autos ao represen.
tante do mini&tério público, pelo prazo de
cinco dias, pe.ra Oferecer o libelo acusató~

1'10.

Art, 21 - O libelo, assinado pelo promotor,
de"e conter:
I -- o nome do réu;
TI - a exposição, deduzida por artigos, do
ia to criminoso e das circunstâncias agra
vantes, si acorrerem;
III - o pedido de condenação. indlcando
se o grau da pena e a lei que a impõe.
Sendo vârios os réus, haverá um libelo pa
ra cada um,
Parágrafo único - Com o libelo poderá o
promotor apresentl'r o rói das testemunhas
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que elev&m c1ep4r mn Pleni.rlo, atê o mé.·
~1mo de clnco, Juntar document08 e re
/tuerer dll1dntllN.

Art. 22 - O ju~ nIO~ o libelo a
que faltem 06 reqU18l.to. .egall, orc1enando

. nova v1Bt& li') rçreeentante do mtll1Btél'lo
pÚblIco, JlIU'I' apreeentaoAo ele outro, no
JlI'UO de quarenta e alto horaa.
Art. 23 - 8' tulc1ar o prazo lepl 8fJIIl que
o libelo seja oter8Ol<lo pelo promotor, in
correra 6ste na. multa ele 50lO0O, 8&lvo 111
JustUlea<ta a demora por mot,l'fO de toroa
l3I.a1or, collCedendo·...lbe a Pl'll1'nlP9to de
q~nta. li o1to horu.~ .. proml
pçla, 81 nlo tiver ~_adoo I1be·
lo, a multa aeri. <Ie , eomWÚcando-ae
o ocorrt<lo ao procurador geral, R8lIte ela
lID, ~rà a funciOnar no feI'o o IUbati
tuto legal, ou, ai r.1o houv~, l.UIl. promo
tor "ad·hoc" lIomeado pelo Jw..
Art. 2f - 81 lIl! tratar de queiQ, aer' o
acusacl.or not1tlcado ~a aprell8D.w o libe
lO dentro de quarenta e olto horu, conta
das ela 1lOt1tIC&Çl.o; nlo aPtM8llt8.dG o li
belo, o JuJII o haver6. por lançado, ordenan
do v1JJtf. ao m.lnlst6rto ~'bUco, tia forma
do art. 20.
Art. 25 - RecebIdo o libelO. (I ellCrivlo,
dentro de trlle dlaa, entreprt. ao riu. me
diante recibo de leU pUnho ou de ~em
a .eu rógo, a reapectlVt. c6pIa, 008l o rói
dll t88temUllha8, del'8ndo .lIel'notltlcado o
<1efellllOf para que, no pzuo de C111CO dtu,
aterllça a contrarte4aele.
ParAjrraio l1nlco - SI o 1'611 eRlver ..,lan
QIl.<lo. o IlIIalvio lhe dar. cdpta quandO
Ale ou seu det~r o lIOUcltar. NIIte caeo,
o IlIOrtvlo U1ilr6. e JWltari _ auto. r&
clbo passado pelo 1'611, ou aJcu- li> eeu
l'Ogo, _Im como do .IU detemor.
Art. 26 - SI, ao 8er recebido o Ubelo, nAo
houver aelvogaclo coll8tltUiclo 110& t.utoa }I&
ta lo detesa. o JUIZ dar. deteDllOl' ao rêu,
podendo êste em. qualquer tempo ~t1tull

advopclo para lubllltltutr o del_r da~lvo.

Art. 2'1 - AI JtLlt1t1caç6eB li PIll'fclaa reque
ridas peJ&a partes dev8riG llI1' fel_ ~.
te o presidente do Tribullal, 0(IDl l.tIiWla
çiO doa 1n.te~. ou~ o JU1Il a
quem couber o pJ'epIU"D cfo proceuo até o
ju1p.JDento.
AN. 28 - 8t o l",te~e da ordem p1Abllca
o reclamar, ou houver ..ta dl1vtda 16bre a
1mparolalldade 40 Jurt ou QJl1I'IUlÇIII pee4
110801 do réU, o Tribunal de Ápelaoao, .. re·
q,uerlm.ento de qUAlquer cru parie8 ou lDe
dlllntll reprtllent&oAo elo Jm., pod.m d:eu.to
rar o Julpm.ento para oomarct. ou tfrmo
próXimo, onde nlo IUbetataID aque1. motl~
VD3, p1'ecedentlll HmpJ'e InformAOlD de Juiz,
EI a m.edida nio tl...er etelo eOUcltac.\a, de
otlclo, por tle próprIo.
Art. 211 - O prN1den~ elo Tribunal do Ju
n, depo1a de orc1enar, de anelo ou .. reqU&
l1n:lento daa P&rtell, lia ~nclu que Jul
gar neceuúlu para aana.r qualquer nuU
dede OU 1IIIC1t.r_ fato que Inter- l de
cido da causa, ou para tornar conhecida a
Vida pregr_ do 8ClUlllllldQ, mareará dia. pe.
ra o julBamento, determtnt.ndo ..j&Dl tntl
ma.dll8 &11 pa%'tlll e .. teetemunlla.e.
Par6gra to único - QUando .. lei ele orp
nlzto.9ll,c jUd1clArla local nJo atribuir ao
p....d.ente elO TrIbunal. do Jurt o preparo
d.oe proctlfllOll para o Ju1pInento, o JU1lII
competence rem~-lh6-é.OI~_ JmI
para,cloe, até cinco dias antll8 do llOrie1o ..
Que 8e refere o art. :no Dnerlo tambêJn ser
remetldoe, apál e.ee prazo. os JIl'lICeao/I que
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llzada ou não reallzada por fa,lta de núme
ro legal, Incorrendo na multa de 300sooo o
qUe, tendo comparecido, se ret1ra.r antes de
dispensado pelo presidente,
~ 1." - A imposição da multa resulta do
simples fa,to do não comparecimento, sem
dependência de ato do presidente ou têr
mo especial.
~ 2." - As excusas de comparecimento s6
serão aceitas quando apreGentadas até o
momento da chamada dos jurados e fun
dadas em motivo relevante, devidamente
comprovado.
§ 3." - As multa.ll serão cobradas executi
vamente, observado no Distrito Federal o
art. 35l) do Código de Processo Penal, e nos
Estados e no Território do Acre o disposto
na respectiva legislaçll.o vigente.
§ 4,0 - O presidente somente poderl\. sob
pena de responsabilidade, relevar as mul
tas em que incorrerem OS jutados faltosos,
si, dentro de quarenta e oito horas apÓl! o
encerramento da sessll.o, a,queles o reque
rerem, e pe~ provllo oferecidllo Be tornar evi
dente o impedimllnto.
Art. 39 - VeJ"1ficando nl<> estar completo
o mimero de vinte e um jurados, lloinda que
haja, número legal para a instalação da ses
são. o juiz procederá a,o sorteio de tantos
suplentes quantos forem necessânos para
inteirar aquele nUmero, repetindo-Be o sor
teio para tal fim sempre que tôr preciso.
§ 1." ~ Os nomes dos suplentes serll.o con·
signados na ata, seguindo-se a respectiva
notlflcaçlo de compa.recimento.
§ 2. Q

- OS jurados ou suplentes que :nll.o
comparecerem QU forem, por qUalquer ma
neira. dispensllodoB de servtr na sessl<> pe
riódica. serl<>. desde iogo, co!l6iderados co
mo sortea.dos para a seguinte.
§ 3." - SorteadOS as suplentes, os jurados
substltuldos não mais serão admltldos a
funclonar no cura0 d.lI sessão pliOriõdica.
Art, 4Q - Aos suplentes são aplicáveis os
dlsposltlvos referentes ás dispensas. faltas,
excusas e multas.
Art. 41 - Abertllo S l!"cssAo, o pres1dente do
Tribunal, depois de resolver sôbre as ex·
cusas, na forma d03 arUgo.s anteriores, abri
rá a Urna, ve<:lflcará publicamente as cé
duias que nela se acharem. colocarâ na ur
na as céduJae relativll8 aos jurados pre.
sentes e, fechAndo"a.. anunciará qual o
processo que vai ser submetlelo a julga
mento, ordenando ao porteiro que apregoe
a.s pllortes e as testemunhas arrolaelu no
libelo e na contrariedllode. bem como o au
xUiar da acusação.
Parâgrafo único - Para. &.dmLsall.o de auxi
liar de scusaÇao no plenário de julgamen.
to, serâ necessário requerimento com ante·
cedêncla pelo menOfl de três dias.
ãrt, 42 - 8i nli.Q comparecer o represen.
tante do Min1l;térlo PúblicO por motivo de
fôrçs maior, O presidente adiará o julga
mento parllo outro dia. da mesma sessAo pc.
rtó<l.ica. Persistlndo o Impedimento, fun·
clonará o substituto legal, si houver. ou
promotor "Ild-boc" nomeado pelo Ju1z.
Parâgrafo único - 8i O representante do
Ministério Público delJ<ll.r de comparecer
liem e:xcusa legitima, será. igualmente a<Ua
do o julgamento. nomeando-se porém, des
de logo, promotor "ad-boc", caso não haja.
substituto legal, comunicado o fato &O pro.
curador geraL
hrt. 43 - Apregoe.do o réo. e comparecendo,
perguntar-lhe-á o juiz o nomi!, a idade e
8l tem advogado, nomeando-lhe curador, 8i

fôr menor e não o tiver, ou defensor, sJ
ma.ior, ClloSO Il.inda não o tenha. Em tlloi~ hi
póteses, o Julgamento poderá ser llodlado
para o primeiro dia útU desimpedido, quan
do o requerer o cutador, ou o defensor no
meado. Será igualmente adiado o julga
mento si o réo malor não aceltllor o defen
sor dativo.
Parágrafo único - O julgamento só UlIIa
vez poderâ ser adiado, devendo o réo ser
julgado quando chama.do pela segunda vez.
Neste ca,so, a defesa será feita por qu~ o
juiz nomear. ressalvado ao réo o direito de
ser defendido por a,dvogado de stla escolha,
desde que se ache presente.
Art. 44 - A falta sem excusa legitima do
defensor do réo, ou do ctlrador anterior
mente nomeado. ijerá imediatamente co
municada ao Consel1lo da Oniem dos Ad
vogados, quando se tratar de advogado,
nomeando o presidente do Tribunal. em
substituiÇão. outro defensor, ou cUl'llodor,
olJservac:lo o disposto no artigo anterior.
Art. 45 - 8i o réo ou o acusador nã.o oom
parecer com eXCUBa lllgltima. o jU1g~ento

será adiado para a seguinte sessao periódi
ca, si não pudet realizar-se na qtle estiver
em curso.
ParágrafO único - Si se tratllor de crime
afiançável, não comparecendo o réo sem
motivo legitimo, far-se-/i. o julgamento li.
sua revelia; Bendo-lhll porém nomeado de
f ensor pelo jUiz.
Art. 46 - Si o acuaador particUlar deixar
de comparecer sem e:z:cusllo legitima li
acusação será devolvida, ao Ministério 'Pll
bllco, não se adillondo por aquele motivo (}
julgamento.
Art. 47 - As testemunhas que faltarem ln
correrão na multa de 1001000 a 200$000 oU
prisão de trê~ a dez dias, imposta. pelo pre
sidente do Tribunal.
Paràgrafo único - As testemunhas, en
qUll.nto a serviço do Jurl, aplica-se o dls.
posto no art. 34.
Art, 48 - Anteij de constituldo o conselho
de sentença, as testemunhas, sepatadas as
de acusação das de defesa. Berão recolhi
das a logar de onde não p06BaID ouVir OS
debates, nem as resposta,s umas das outras.
Art. 49 - A falta de alguma das testemu
nhas não será motivo do adiamento, salvo
si qualquer das pa,t'tes o requerer, indican
do com a necesstlria. antecedência o seu Pll.
radeiro certo e declarando n'" prescindir do
depoimento. Proceder-se-á enttetanto ao
Julgamento si a testemunhllo nll.o tiver sido
encontrada no local indicado.
§ 1." - Si. intimada. a testemunha não
comparecer, o Juiz SUspender':' os trabalhos
e mand:lr.l traze-la coercitivamente pelo
oficle.l de justIça, ou adiará o Julgamento
para o p~lmeiro dln útil desimpej\(lo, orde
nando igual provIdência ou requisitando dllo
Policia a apresentação.
§ 2.° - Não conseguld.l1, ainda assim, a
ptesença da testemunha, proceder-sc-á ao
Julgaznento.
Art. 50 - O porteiro do Tribunal certifi
cará. haver apregoado 903 partes e 85 teste
munha... mencionando as que comparecerem
e M que faltarem.
Art, 51 - Verificado. publlcELIllente, pelo
juiz, que se encontram nllo urna as cédu
las relativas aO<! jurados presentes, será fei
to o sorteio de sete dêstes para formação
do conl>8lho de sentençllo.
Art. 52 - Antes dO sorteio do l:'Olll;elho de
sentença, o juiz advertir\\. 08 jurados dos
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l:ln~eniOl drrlllll entre aI, (art. M). ban
como dali inCllIll~t1bU1dadllll lepl&, por
IUIIPtliçio. lIlID raa40 de }llU'entlllloo 00111 o
Ju1lI. o p~to!'. o advogado. o nIo ou &
v1t1.lna, na fOl'DUl do dllpoàO [1& l"ialaçlo
vicente SObre os impedimentos O'l aWlpe1
çlo~Jw-~.

i 1.· - Na m_ ocuiIo. denri o Ju!.z.
adveJt1J' OI )Ul'&dOI de que. uma "'. 8Ol'icllI.
dos, n&o se podeJl1 COIl1un1ca1" 00IIl out1'em,
ou m&Zlif~ aua opiniio ~bre o proc....
110. 1O:b peu de lerem. uclu.l.d.Ol do CXlDse
lho e Illu.l~ de~ .. sooeoao.
I 2." - oooltitu~ e!'lJne a oeuU&QIo dOI
impedlmentDs ou motiVOlt de ~lo _
UbeleeJ.l1.o. pela lei, devendO &1.....101 OI
própl1o& juradOll. (ConJ01. dae Leia Penu.,
art. 2Q'1. O," 8}. DoII l:lnpe!U<106 enU4l a1 por
parentlllleO .~ o lIOrtCleoCW Cll. pJ\m01l0
IQ&cLr.
Ar't. 83 - 08 jundOCl ueluJdoa por UIlped1
menta ou e'Ulpe1çlo lNll'I.o eomputadOCl pa
ra co~itU1ç1o ISo oemem ICIIII&1•
• 1.6

- 81. em oonaequ6nci1l du aQlPtlIQ6es
01,\ ~. nlo hoUvCl1' ntm:\&l() pua
fonnaolo do OOJWIlho, ... adJ&do o 'ulga
mento llV& o primeiro dla lltn d.el1mpecll
do.
I 2." - A Zl)edlda que forem u cclduIu u
ladall da Ul'!I& 1I01 wna (ll".ança ti 1jda8 pelo
j\l1Z, () rk> ou seu defenaor e. depoill dele.
o acUllJdo!'. tarlo a\l&l~ _ CI8
1ll0tlvaf. até o nÜDlero de tt& Cada UIII.
Aoe1to o JurAdo pc!' a.mbU ali llUte8, o 1U1z
o conv1dari. & toII:la!' _ento.
Art. M - A lIU&pe1Qt.o arlrUlda &o F_den
te do Tn'bu~. ao ~llrelHlntante do JoUnJa
t6rlo Pllbllco, ftOII JurBdi:MI ou a QUalquer
tuncl0n4l1o. quando D.w reconhecida, nIo
IlllIpenderA o jUlPIDen~ devendo. entre
~nto, conatar da ata a a.rgu1QIo.
Ar.. 5!0 - !lI 011 rllas formn 0011 ou mal6,
PQCert.o me~b1r das rClCUNa um ao deten~
lIOr; I1AO Cl(InTlndo nl.tlto, e 11 n&o oo1Dcldl
rem ali recusu. dAr-Mo;' • Hp&l"aPo dOeI
JullPlmentos, r-.lJr.andO_ n_ dia 110
mente o do tk> que bouver aceitadO o Ju
re.do....~G 11\ ls\1I. l:tle~tl opal: 'Wn m "
aceito por outro. t6r ~b6mr~ peUI
acUl&QIO.
Art. 5e - No !mpedldoe de aerv1r IJO Dl_
mo conaelbo me.rldo e IllUlher. ueendentea
• d_den$eCl. lOit'OB " senro ou nora. 1r
mlQe. cunhadoa. c1un.nt41 o cunha.cl1n. "o e
IIObrJnbo, padr&4to ou mec1rut.a " -.tea40.
Art. 57 - O 01_0 oonaeJ.1lO ])Odel'á CC)
Dl1ece!' de ~Ia de um proelllUO na m_
ellNlo de JuliamllDto. li!. &li PMtIlII o .pro
varem, !DalI pl"tlllt&rá novo COIPpromlalo de
cada Vel!!.

Art. 5a - "Ponna4o o oonae1hD. o JUIJil, 10
v.ntandO-.., e com 6le todoe 011 pr~'-,
tará &011 Juradoa a MIU1na uortaçlo:

".Em nome da lei. condto-'fOCI & P&DlI
nllol' .. &CU4&OIo que PeIII!> .obre o réO••_
Oda ou a1IIlP&tla8, mas com .. nt1d.lo e
.. unparm&Ud&c18 nec-vla llV& que o
VOUO Ju1pID~nto traduza a VOMa 00l'a
gem peJa \'el'd&de e dlo pela JWltioa. W
como & 8OOICIC1ade tIIIpet8 de ,,0.,"

o. Juradoa. notn1Dl&1mente cbam&d.o8 pelo
'UlZ, reapondClr'io, CIl'lrUendo & mio c:Un1ta:

·'AlIam,. o prometo."

An. 5Q - l!:Dl MlrUida o prelI1deDte il1telTO
sara o réo pela forma estabelecida Da lei
Ilroceuual.
Art llG - :l'l1tG " _mado o mt&noptOr1o,
o 9N8tGl1uw. Mal. m.n1!eata.r IIU& oP~
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cesso, bem como, si o pedirem, os instruo
mentos do crime, devendo o Juiz estar pre.
sente para evitar que se exerço. influência
de uns sÓbre outros.
Art. 71 - Sendo 1mpossivel ou Inconvenien
te a veriUcaçoo Imediato. de algum fato,
que o Juiz reconheça _nclal á declsl't.o da
causa, será dissolvido o conselho, devendo
Il.& partes formular desde logo quesitos paro.
!>8 d11lgências que se tenham. de real1Zl'r e
!>os qU1\is poderá o JUIz acrescentar os que
entender necessários.
Art. 72 - Achando-se a causa em estado
de ser decidida, o juiz indagará dos jura
dos si se acham hab1Utadoa a julgá-Ia ou
sI precisam de mala algum esclarecimento.
§ único - SI qualquer dos jurados necessi
tar de novos esclarecimentos, sobre ques
tio de tato, o juiz lhos darã, ou mandará
que o faça o escrJvAo.
Art. 73 - Em seguida, lendo os quesitos
por êle formUladOS e expl1cando a slgnl
flcaçio legal de cada um e o efeito que terá
a resposta a.tltmatlva OU negativa do jura.
do, o JuIZ indagará das partes ai têm al
gum requerimento ou reelamaçlio a fazer,
devendo constar da ata qualquer reclama
ção náo atendida.
Art. 74 - Lidos os quesitoll, o juiz anun·
clando que se vai proceder ao julgamento,
fará retlrar o réo e convidará. os assisten
tes a deixarem a sala.
Art. 75 - Fechadas as portas, o conselho,
sob a presidência do JUIz, au1stldo do es
crivão, que serv:1rá de secretário, do promo
tor e do adVogado, que se conservarão nos
seus lUgares, sem intervir nas dlscu.as6es e
votações, e de dois oflciais de justiça, pas
sará a votar os quesitos que lhe forem
propostos, observado. completa incomunica
blUdade d08 jurados.
§ único - Onde fÔr posslvel, a votação se
ri\. feIta em sala especia.l, como () mesmo
caráter secreto.
Art. 76 - Antes ou durante a votação, po
derão 011 jurados consultar 08 autos do
proce6l3O, ou examinar qualquer outro ele
mento materlal de prova que tenha sido
apresentado em juizo e conste do procCllaO.
Art. 77 - O juiz nt'lo permItirá que o pro
motor ou o defensor Intervenham na. vota
ção, perturbando a llvre manltestaçAo do
conselho e fará retitar da lIll.la aquele que
se portar inconvenientemente, 1mpondo-Ihe
a multa de 200$000 a 500$000, sem prejulzo
da responsabUldade pena.l que couber.
Art. 78 - OS quesitos serão formuladas com
observancla das seguintes regras;
I - O primeiro deles versari\. sobre o fato
principal, de conformidade com o libelo.
U - SI entender que alguma circunstancla.
exposta no llbelo, não é absolutamente co
néxa OU inseparável do fato de maneira
que êste nla possa existir ou aubalBtir sem
ela, o Juiz desdobrará o quesito em tantos
quantos forem necessi\.rlos.
UI - A cada circunstancla agravante, arti
culadà no libelo, corresponderá um quesito.
IV - Si resultar dos debates o conhec1IDen
to da ex1Btência de alguma circunstancla
agravante nlo articulada no Ubelo, o Juiz
formt.\1ari\., a requerimento do acusador, o
quesito o. ela relativo.
V - Si o réu apresentar, no. sua defesa, ou
alegar, nos debates, qualquer fato que a
lei qUB.1lf1que como justltlcativa ou diri
mente, ou importe desclailslflcaçâo do <ie
llto, o JUi2ó formulará os quesitos corres
pondentes.

VI ~ SI os fatos da acusação forem diver
sos, o juiz proporá, acerca de cada um deles,
os quesItos que jUlgar convenientes.
VII - O juiz formulará sempre um quesito
sobre a existência de circunstâncias Me
nuantes.
VIII - Nos cr1mes de homic!dio, as quesi
tos relativos lÍ5 concausas que nla consta
rem do l1belo s6 aeráo fOrmulados a reque
rimento de qualquer das partes.
IX - SI forem dots OU mais os réus, o juiz
formulará tantas séries de quesitos quan
tos forem eles.
x - No caso do n." VI, quando o juiz tiver
que fazer diferentes quesitos, sempre os
formulari\. em proposições sImples e bem
distintas, de maneira que a cada um deles
se possa responder sem o menor equivoco.
Art. 79 - Não será admitido quesito aóbre
exIstência de concauBll nos casos em que
fór evidente que o evento, no homicidlo,
resultou da natureza e sede do ferImento,
ou da preexistente constitulçáo ou estado
morbldo da vlt1ma.
Art. 80 - Após OS quesitos relativos ao fato
principal, o juiz formulará os propostO$ pe
la defesa, segulndo-6e Oll referentes ás cir
cunstanclas agravantes e atenuantes.
Art. 81 - O JUIZ, antes de se proceder r. vo
tação de cada um dos quesitos, mandará
distribuir pelos juradOS pequenas cédulas,
feitas de papel opaco e facilmente dobra
vela, contendo umas a palavra "sim" e
outras a palavra "não", afim de, secreta
mente, serem recolhidos os votos.
Art. 82 - Dlstribuldas as cédulas, () juiz
lerá o quesito .sôbre o fato principal, man
dando que um oUclai de justiça receba os
votos dos juradoa, que 00 colocllrli.o numa
urna ou saco que lhea fOr apresentado, re
colhendo outro ofIcIaI de justlça, de igual
maneira, as cédulas nAo utUlzadas.
Art. 83 - Após a votação de cada quesito,
o presidente tomará as urnas e, verltlca
dos os votos e as cédUlas noo utllzadas,
mllndará escrever o resultado pelo escrlvl't.o,
declarando o número de votos afirmativos e
negativos.
Parágrafo únIco - Si o Juri decIdir existi
rem cIrcunstâncias atenuantes, o Juiz pari\.
em votação cada uma das enumeradas na
lei penal, mandando escrever aa que forem
reconhecidas.
Art. 84 ~ As decisões do Jurl seroo toma
das por maiorIa de votos.
Art. 85 - SI a resposta o. algum dos que
sitos estlver em contra<ilçli.o com outra ou
outras já proferidas, o juIZ, expucando aos
jurados em que conslate a contradiçlio, Bub
meterá novamente á votaçli.o os quesitos a
que se referirem tala respostas.
Art. 86 - SI, pela resposta dada a qualquer
doo quesltOlS, o juiz l'erltlcal' que ficam
prejudIcados os seguintes, as.aim o declarará.
dando por finda o. votll,çáo.
Art. 87 - Em seguIda, o JuIZ lavrará a sen
tença. de acôrdo com as respostas do Jurl,
lendo-a de públIcO.
Art. 88 - SI o juri negar o fato, ou, afir
mando-o. reconhecer alguma dirimente ou
justificativa, o juiz aooolverá a réu. Tra
tando-se, porém, de crime inaflançável, não
determinará a soltura, senão depois de pas
sar em julgado a sentença.
Art. 89 - De cada sessão de julgamento o
escrivli.o lavrará uma ata, a.sslnada pelo JUI2ó
e pelo representante do ministério públ1co.
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CAPtruLO V
Da. ~tn!l"iç&, do Pruid<mte dO Tnb1U1GI
do J"ri
Art. 90 - 810 atribUlç6eB do presidente do
Trlbun..l do Jurl. além de outralll que Ihll
11I0 exp~llntll conJ'erlda8 nata 1Il1:
I - regul,", a pol1cla das~ e prender
O!I dMlJobec1ientl!ltl;
n - requeI!lltar o aux1Jlo d.. força püb1l
ca, que tlcará IIOb sua exclustva autoridade;
lU - regular De debatell;
IV - resolver &lI quest0e8 tneldent-, que
nlo dependam da decido do Jurl;
V - nomear defelUlOr ao réu quando o con
aLdllrar Indefel!lO, podendo neste caao dIA
aolver o conaeJ.ho, marcadO novo dia para
o julgarnento e nomeado ou.tro def~r;

VI - fazer retirar da sala o r«l que. com
InjuTIAII ou atneaçaa, difIcultar o Uvre cureo
do Julgamento. p~lndo·lIl. nllllte caeo,
Independentemente de sua prllllença;
vn - euspendllr .. liNdo pelo tempo In
dlllpens4vel a ezecuçáo de dll18êncl.... re
querId&ll ou julgad&ll necllfi8~lu, m..ntlda
a IncomulUcabllldadll dOll JuradolI.
VIII - Interromper a _lo por algum
tempo para rep<lWlO ou retelçAo c!ala jurad08.
IX - decidir u offkio, ouvldoll o Wn1I
terlo PUbl1co e o l:'8PI'e&entante d .. dllt_.
ou a requerimento de qualquer cl.Il4 parta,
ti. pn.lUD.ln8.l: d .. extlllçI.Q 4a açt,o penal.
X - rllSOlvet' !UI qUllBt6a de d1relto que lIe
apresentarem no decU1"110 dO Jul,imnentoo;
XI - ordenar ex ottlcfo, ou 11 requerlJnen.
to dlUl }l6It. ou de &J.~ 1umdo, .... óUi·
génctlUl dlllltlnac1ae a aanar qualquer nuli.
dade, ou ao mala amplo MClareclJnento da
verdade.
XII - dar execuçlo , BIlntença do Jurl.
CAPíTULO VI

Da apeZa,,~o e do 1!1'ote,to ~ }lOfIO Jurt
Art. 91 - Só BIl ac1rnltlri apelaçlo de
qualquer dl.ll partM quando in~ta por
Il8Crlto, depolB de dlllaOlvtdo o conaelbo
de sentença, e dentro de cinco c1Ju, 1I11m
pre com efeito BlUlpeDalvo, sall'O ai, no
CMa de absolvlçio, e tratando-s. de crlJn~

atlançáVIl1, o réu _Iver pr~.

Art. 92 - A apelaç&o l6l:tIente pode tlll'
por tunct...rnento:
a) nul1l1ade po1lt8r10T , pronúncia;
b) InJUlltlça da declllio. por 81]5 completa
dLveTll~ncJIL com u proV&ll exllltentell DDlI
aut03 ou produzida- em plenirlo.
Art. 93 - Provida a apelaçlo por motivo
de nulldadll, o Tribunal de ApelaçAo
mandará O réu a novo lulgamento. guar
dIldas " tormall4adea Illgalll.
Art. 94 - 81 oi" verlUcar dlveri6ncla entre a
sentença proferida pelo prealdente do Ju
t1 e a8 rll8P011tae 40a Jurac1oc. o TrIbunal
de ape!açlo far' a retlttcaçia devida,
aplicando a pena ]epl.
Art. 95 - No CalIO de IncongruenCIa entre
1.1I reepolltRl!l aOll qu.ltooa, (I Tribunal de
Allelaçlo farã prevalecer a que Ie ajustar
.. prova d~ ..utoll, -.l"JO ~us.nc1o \1mIl. j,m.
portar a abeolvlçlo e outra lo condenaçAo
do réo caao em que ee declarar' a nulld..
de do Ju.l8l1mento.
Art, H - 81, allrllCl&ndo l1l'l"eIDent" as
proVM prod>uIc1ae, Q Ultl no sumário de
culpa, qu.r no plen4r1o de IUlglomento, o
Tribunal de ApelaçiO " convencer de que
a declllio (10 jurl nenhum apOio en.contra

nOll autoll. dará provtmento .. ..pelaoIo,
pe.ra apllclJ' .. pena Juata, ou ..1IMII..... o
réu. conforme o caao.
Art. 97 - O protesto por DOto JUlprnen.
to é privativo do loCuado e oIÓ IM ..drn1.
mltlr' uma ÜDlca ve., quando a Nlltenoa
condenatória fOr d. prldo por TiDte e
quatro "1lOII ou rnalL
Párf.grato ~nlco - O protesto inftllda
Qualquer outro rllCUl'lO InterpOno e d..e
rá 8llr tellona forma e pr&80 Mtabelec1~
d08 para InterpcelçiO da~ MDdo
tomado por têrmo :nc. ..utoll. .
Art. 98 - No nOTO JulpmeDto nAo pod«m
lIerV1r lurad.ll& que tenham iomtodo parte
no pr1=elro, podlll140, 110 C1taDCO, preel.
dl-lo o mllllmo JuiII,
CAPt'TtJLO VII

DG~ nulidade,
Art. 911 - Nlo .dd~ .. nUU4adll
de nllDhw:n ato proc_ual, llualldo 8fte
~ bII.~1!l. \tItl.u\ll.o ooneJ~~ :'a '"'
claAo <Ia caua ou :na apma9lo da verdf.
de material.
Art. 100 - Nlo lIerá Igualmented~
lo nulidade, quando J' nlo eeJa P<l811'111.
.. repetlçio ou ret1floao&o do ato, ou quan·
do, nlo oblltante alIA 1rr8KUla11dad.. tenha
6le CottaelrU1do o fim. Tlaado, em rll..;a.o
a toc1oIl Da IntersB8doa.
Art. 101 - Nenhuma du~~ Ior
gulr U nuJldadllll lo que 1iaJIo dado CIoU.
sa ou referentea a dlapoaltlT<18 ouJ. obMr
vlt.ncla lhe eeJa incltferente.
Art. lG:Z - A nuüdad. de clt4çlo, ·lntlma
çlo ou notlflcaçlo ,§ lIUlMa deIdII q,_ ..
parte Inter_da compueo" em J\1ÚII>, «m
bola declare que o fu pUa o l1nlco nm
de arguJ-la. Todavia, reconheceDdo que ..
IrreguJat1d.ade prejudica etlltl_ente o
direito de dei_, o jUll; orclenar4 a rep'
tlçkl do ato.
Art. 103 - A nulidade de \ÍID ato, uma VB'll
declarada. acarl'lltari. a doe ..toa .uceM11'0CI
Que d&e dlretameate dependUn.
Art. 104 - NAo obetante a lnobAn'Anolf,
du formalldadllllp~tu, n.nhma ato Hri
declarado nulo 81 .... l;III.rtea, ainda que ta~

altamente. lhe tenham aceitado Of eftir.o.,
salvo tratalldo-ee de om\aAO de fOrmaJI
~ ~1!0 <;j.·t~;m. ~"'__•

D~~~ lTa''''ttóriU
Art. 105 - OS arlm.. que, no Dl.ttrtto Pa
deral e no Território do Acre, cle1lI&m, pel..
presente lei. de caber , oompel;encJa do
TrLbunal do Júri, )lII&MM "'Nr~
d08 e jula"adOll pelOll jw- d. c1JreltG com
petentell JMIra as ~Ull&I crl%lllnalll.
Art. UMI - A plWenu lei entrari _ Tlaor
na d..ta de .ua publlagAo.
g 1.9 - Para o corrente &Do, (I lIRa d.
'UradOll a que lIe refere o arttco 10 ......
feita e publicada dentro de l' 4laa apóa
o decurlfo d08 PrazotI .tabeJecldc. DO art;.
2° da. tntt'Qdul;jLo <10 Cór1\w3 Ct'l"U.~.
do lIIll alterada. ex ol1tckJ. ou mecUanie
recI.macio de qualquer do pooro, a~ .ua
publlcaçl.o deflnltlva, que lIlI f&1'6 U c1tu
depo~ da primeira, e devendo renovar-ae,
de s.côrd.Q com Q. <I.!a~ = ~o
2.° do art. 10.
f 2.'- Enquanto nio 16r poIIlvel OlOr
tel0 de Juradae dentre OI &l1ataI!oI, _
gllDdO 1\ formA acima eetablleolcl", contl.
ntlarlo a ~1r OI JuradOI prelllDtemeDie
a1letaclOll.
I 3.· - O dlap&lto no art. lllI IÓ .. ..pllca.
ra &QlI procellllOll JU1PdoI pelo .1url na ...
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gência desta lei, prevalecendo, neste parti
cular, em relaç!o aos julgados anterior
mente, a legislaçâo processual até &gora
1Ilgente.
Art. 107 - Rellogam-se as dlsposlções em
contrá.rlo.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1938, 117."
da rnClependêncla e 50." da República 
GETULIO VARGAS - Francisco Campos.
("Coleçáo das Leis da República dos Est.
UnidM do Brasil de 1938" - Vai. I, pág, 8.)

(76) Ob. clt. pág. 2i
(77) Ob. clt. pág. 23
(78) "O Júri na Terceira RepúbUca" - Livr.

FreItas Bastos - 1949.
(79) Ob. clt.
(80) Ob. clt. pág. 25
(81) LEI N.· 263 - DE 23 DE FEVEREIRO

DE 1948.
Modifica a competéncia do Tribuna2 do
Juri e dá outras providencias.
o Presidente d.a R4lpúbllca:
Faço saber que o Congresso Nacional de
creta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.· - A organtzaçi\.o do Tribunal do
Jlirl, e, Igualmente o procesw dos crimes
de sua competêncl9, continuam a ser re
gidos pelo Códlgo d.e PrOCe6S0 Pen9,I, com
8S modlflcações decorrentes do disposto no
artigo 141, § 28.·, da ConstitulÇi\.o e cons
tantes da presente Lei.
Art. 2.0 - O § L· do art. 74 da Código
de Processo Penal é substituldo pelo se
guinte:
"§ 1.0 Compete ao Tribunal da Jlirl o jul

gamento dos crimes previstos nos arts.
121, § 1.0, 121 § 2,0, 122, parágra10 único,
123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal,
consumados ou tentados".

Art. 3." - O art. art. 78 do Código de
Proce6so Penal pa.ssa a ser o seguinte:

"Art. 78 - Na determinação da compe~

têncla por conexão ou contlnêncla, serão,
observadas as seguIntes regms:
I - no concurso entre a competêncl::\
do Júrl e a de outro órgllo da jurlsdl
çll.o comum, prevalecerá a competêncl9,
do Jlirl;
II - no concurso de jurtsd1ÇÔflS da mes
ma categoria:
a) - preponderará a do lugar da infra
ção, à qual fOr conünada a pena mais
grave;
b) - prevalecerá a do lugar em que
houver ocorrido o maior número de In
frações, se as respectivas penas forem
de igual gravidade;
c) - flrmar-se-á. 11. competência pela
prevenção, nos outros casos;
III - no concurso de jurisdições de di~

versas categorias, preCiomlnará a de mal.
or graduação;
IV - no concurso entre a jurisdição
comum e a espectsl, prevalecerá. esta."

Art. 4.0 - O art. 466 do CódigO de Pro
cesso Penal terá a seguinte redaçllo:

"Art. 466 - Feito e assinado o Interro
gatório, o Presidente, sem manifestar sua
opinião sObre o mérito da acusaçllo ou
da defesa, fará o relatório do processo
e exporá o fato, as provas e as conclu
sões das partes.
§ L· - Depois do relatório, o escrlvAo
lerá, mediante ordem do Presidente, S5
peças Cio ptoeesso, cuja leitura. fÔr re-

querida pelas partes ou por qualquer ju
rada.
§ 2." - Onde f'lI- possível, o Presidente
mandará dlstribulr aos jurados cópias
dactilografadas ou Impressas, da pro
nlincia, do libelo e da contrariedade,
além de outras peças que considerar
úteIs para o Julgamento da causa,"

Art. 5.° - O parágrafo unlco do artIgo
484, do Código de Processo Penal, passa a
ser o seguinte:

"ParAgrafo ünico - Serl\.o formulados
quesitos relativamente ás circunstâncias
agravantes e atenuantes, previstas nos
artigos 44, 45 e 48 do Código Penal, ob
servado o seguinte;
r - Para cada circunstância agravante.
articulada no libelo, o juiz formulará
um qUC8ito;
II - se resultar dos debates o conheci
mento da e'tlstência tie alguma clrcuns
tâncla agravante, não articulada no H
belo, o juiz, a requerimento do acusa
dor, formulará o quesito a ela relativo;
UI - o Juiz tormulará sempre um que~

sita SÕbre a existência de cLrcunstâncla
atenuantes, ou alegadas;
rv - se o Jlir1 f\Ilrmar a exlBtêncla de
circunstâncias atenuantes, o J\.liz a ques~

tlonará a respeita das que lhe parece
rem aplicáveis ao caso, fazenclo escrever
os quesitos respondidos afirmativamen
te, com as respectivas respostas."

Art. 6." - O art. 492 do Código de Processo
Penal passa a ser o seguinte, conservados
os seus dois parágrafos:

"Art. 492 - Em seguida, o juiz lavrará
a sentença, com ob5ervâncla do seguin
te:
I - no caso de condenaçia terá em
vista as clrcunstânclas agrallantes ou
atenuantes, reconhecidas pelo Júri, e
atenderá quanto ao mais, ao disposto nos
n.Os II a VI do art. 387;
II - no caso de abr;olvlção:
a) mandará pôr o réu em llberdade, se
afiançável o crime, ou desde que tenha
ocorrido a hipótese prevista no art. :1l8,
ainda que Inafiançável;
b) ordenará a cessaçlo das Interdições
de direitos que tiverem sldo provlsorla
ID",nte impostas;
c) aplicará medida de segurança, se ca
bível".
Art. 7.° - f; acrescentado ao artigo 564
do Código de PrOC8S50 Penal êste pará
grafo:
"Parágrafo único - Ocorrerá ainda a
nulidade, por deficiência dos quesitos ou
das SUaS respostas, e cOntradiçli.o entre
estas,"

Art. 8.° - O art. 593 do Código de Proces
so Penal passa a ser o seguinte:

" Art. 593 - CIIberá apelação no prazo
de cinco dias:
I - das sentenças deflnitivas de con
denacii.o ou absolviçlo proferidas por
Juiz Singular;
II - das decisões definitivas, ou com
fôrça de definitivas, proferidas por Juiz
singular, nos casos não prellistos no Cll
pitulo anterior;
UI - das decisões do Tribunal do JúrI,
quando:
a) ocorrer n ulldade posterior à pro
núnc�a:
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b) fOr a sentençe. do Ju~ Pre&1dente
contrária li lei expr_ ou .. dec18io doa
Jurados;
c) houver êrro ou Injustiça no tocante
li apllcaçlO da pena ou da medida de
segutança;
d) {Ór a declslo dos jurados manifes
tamente contrária li prova dos autos.
§ 1.· - Se a sentença do JUiz Presidente
fOr contrária " lei asprlllllBtl ou divergir
das respostas dos jurados aos quesitos,
o Tribunal Gd. quem fará. • 4ev1da relil
flcaç6.0.
§ 2.0 - Interposta a apelaçAo com fun.
damento no n.· nr, letra c, dêsts arti
go, o Tribunal ad quem. se lhe der pro
vimento retlt1cará a apllcaçAo da pena
C'l4 dllo medldllo de aeguxançllo.
§ :l .• - &! a apelaçAo se fundar no D.·
rn, letra d, dêste artigo, e o Tribunal
ad quem se convencer de que a declllA6
doe jurados é manifestamente contrá
ria li prova dos auto/!, dar-lhe-á proVi
mento PMa I!ujeitau o rf>u 1lo novo Jul
gamento; mo se adJn1te, porém, pelo
mesmo motivo, segunda apelaçAo.
§ 4.0 - Quando cabível a apelaçAo, nAo
poderá ser Ul!ado o recurso llDl sentido
estrito, ainda que somente de parte da
declsf.a se recoTtlIo".

Art. 9." - O art. 596 do COdIgo de PrOOBll
so Penal é substltuldo pelo seSUlnte;

"Art. 596 - A apelaçAo de sentença ab
solutória nio Impedlrá que o râu seja
pOsto imediatamente em liberdade, sal
vo nos precB8llOs por crime a q'l4e a lei
comine pena de reclusAo, no JIláxlmo,
por tempo Igual ou superior a oito
anos.
§ 1.· - A apelaçAo nAo lIW1penderá a
e:r;ecuçAo da medida de segurança apli
cada prov1llOrlamente.
§ 2.° - A apelaçAo de sentença absolu
tória nAo terá efeito suspenlllvo, quando
fOr un&nlme a declllAo dos JuradOS."

Art. 10 - O art. 474 do Código de Pro
c~ PenllJ. passa a ser o segulnt4l. conser
vados OB seus dois par6graI06~

"Art. 474 - O tempo dl!l!ltlnado ~ ILCUlIB
..Ao e ~ defosa será dll três horu, para
cada uma, e de uma hora, para a répli
ca, e, outro tanto, para a tréplica".

Art, U - Esta Lei entrará em vigor, no
Distrito Federal, três dias depola da 6Ullo
publ1caçAo; dez dias nQjl :Estados do Rio
de Janeiro, 81.0 Paulo e Minas; e vinte
dlH, nOB demalll Ditados e TerrltórlQjl.
Parágrafo único - O dlBposto no § 3.· do
artigo 59:l do Código de ProceBBO Penai
segundo a redaçAo que lhe ~ dada pela
presente Ler se aplica a todQjl O!I preces
SOB pendentes de julgan1ento Doa Trlbu
na1B de Justiça qualquer que tenha Sido
s data da InterposlçlLo das apelações.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1948. 
12'1." da Independência e 60.· da Repú
bUea. - EURICO O. DUTRA - AdroaldO
Me3Qujta.
("Coleç40 d4s Leu ae 1948" - Vai. 1, pig.
3B.)
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plLg. 233/5.
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nalll - Tomo V - pág. 253/4.
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Company - BontoD - Toronto - 18M,
pága. 4, 5.
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pág. 1

(86) Idem, Introduçlo. pll.;. Dt.
(B7) Idem - pág. 175.
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Unlverslty Paperl:l&ck Math'l4en: Londol1 
págs. 89 e 91.

(8\1) BetlUe cte SC(ence C1"minetle et ele DTo«
Pénlll Cam1XJTé - Nouvelle Série - 1988
- Publlcatlon TrlmllBtrlelle - a. 1 - Jan~
vler-Mars - págs. 171 a 173.

(90) O Júri sob todos 06 aspectol, P'&:. 49.
(91) Ob. clt. pág. 72.
(92) FARIA, A. Bento de - "CÓCUgD 4e Pro.

cesso Penal" - VaI. II - 1960 - Dlatrl
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NOTA EXPLICATIVA

Contemplada, em 1969, com bôlsa de es
tudos da Fundação Calouste GUlbenkian,
para um trabalho de pesquisa sôbre o índio
Brasileiro (periodo de 1500 a 1822), investi
guei, sob a orientação do Sr. Dr, Antônio da
Silva Rêgo (Presidente dQ Centro de Estu
dos Históricos Ultramarinos e Catedrático
do Instituto Supenor de Ciências Sociais e
Poutica Ultramarina}, uma série de do
cumentos sõbre o assunto, existentes no Ar
quivo Hi.;tórico Ultramarino e na SOciedade
de Geografia de Lisboa.

Tal documentação foi recolhida com a fi
nalidade de servir de subsidio a trabalho de
tese sôbre o índio Brasileiro, tema sôbre o
qual já investigara, no Brasil, documentos
existentes no Arquivo do Senado Federal, em
Brasília, relativos a um Piano Geral de
Civilização dos índios (Estados do Espirito
Santo, Goiás, Paraíba do Norte, Ceará, Mi
nas Gerais, São PaUlo, Pernambuco e Piauí},
informações sôbre a Civilização dos índios,
remetidas à Comissão de Estatistlca da Câ
mara, por ordem de Sua Majestade o Impe
rador, no ano de 1827.

Não existindo, até o momento, obra. que
se ocupe em conjunto do problema, e, exi
gíndo o tema que escolhi trabalho de longa
execução, o que me impedem as atuais clr-

cunstâncias, resolvi preparar os documentos
em meu poder para publicação,

Com tal resolução, penso, em vi.;ta da.
prorrogação da bô]Sl1 de estudos que me foí
concedida pela Fundação Calouste Gulben
kian, obedecer aquêle principio pelo qual
temos o dever da responsabilidade dentro
da vida e da sociedade em que vivemos.

A publicação dos documentos em questão
faz jus, igualmente, ao apolo que tive a
honra de merecer do Ministério dos Negócios
Estrangeiros de Portugal, do Itamarati e da
Mesa do Senado Federal que autorizou meu
afastamento do Pais.

RELAÇAO DOS DOCUMENTOS

ARQUIVO mSTÓRICO ULTRAMARINO

Constitui êste Arquivo manancial riquís
simo que abriga uma quantidade imensa de
documentos manuscritos, muitos inéditos,
coleções de leis, catálogos de mapas etc., re
lativos ao Brasil e ao Ultramar Português.

Grande parte desta documentação não
está ainda catalogada e se encontra em cai
xas que indicam somente a que terra ou
provincia se refere o documento.

A documentação catalogada, relativa ao
Brasil, está referida pela obra de Castro e
Almeida, "Inventário dos Documentos Rela
tivos ao Brasil", que consta de 6 volumes.
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Com base na obra de Castro e Almeida,
copiei o seguinte:

1. documentos referidos pelos volumes I
e lI, concernentes à Babl.a, relativos a tn
dios e ao Conselho Ultramarino ne. Bahia;

2. documentos referidos pelo volume VI,
concernentes ao Rio de Janelro, igualmente
rel&tlvos aos tndios. Alguns documentos, por
tratarem de outros assuntos, nio foram co
pIados na Integra, mas tratem, junto ao
número respectivo, e. Indicação correspon
dente ao que tratam.

Quanto s. sA.o Ps.Ulo, existe documente.çlo
exteIlS1sslIna. referida. pelo "Cs.tálogo de Do
cumentos sObre 8. História de Sio Paulo",
elaborado par ordem do govêrno portugu!s
e publicado pelo Instituto Histórico e Geo
grifico Brasileiro, em comemoração ao IV
centenário da fundação de Sio PaUlo.

A documentação referente a Goiás, MInas
G e r a i s, Provincia de Sio Pedro do Rio
Grande do Sul e outru nio está ainda ca
talogada, sendo necessário examinar os do
cumentos soltos de cada capitania, e que
constam de grande quantidade de maços e
calxa.a.

A titulo de orientação, alguma documen~

taçio relacionada nos Inventários, não ca~

talogada, é a seguinte:

CAIXAS E MAÇOS
DE DOCUMENTOS SOLTOS
- BRASIL:

Pari: maços de 1 a 58, que compreendem
o periodo de 1750 a 180'1, e ainda e maços
de documentos sem número de ordem.

Pernambuco: maços de 1 a 129, que com
preendem o perloda de 1'150 a 1834, e ainda
13 maços de documentos sem número de or
dem.

Rio Nell'o: maços de 1 a 13.

Sio Paulo: maÇOS de 17 a 35, que com
preendem o petfodo de 1'150 a 1822, e ainda
11 maços de documentos sem niunero de
ordem.

Ceará: 5 maços, que compreendem o pe
dado de 1720 a 1823.

Piauí: 9 maços, que compreendem o pe
r1odo de 1'153 a 1802.

Maranbio: maços de 1 a 54 e mais 8 ma·
ços sem número de ordem.

Mato GJ'OIIlo: 16 maços, que compreendem
o pertodo de 1748 a 1822.

MiJ1u Gerais: 36 maços, compreendendo
de 1'734 a 1807.

SOCIEDADE DE GEOGRAFIA
DE LISBOA

Na Sociedade de Geografia procurei ver
a legWação existente a respeito do :lnd1o,
da. qual extrai o seguinte:

1. Legislação Antiga, 144611'754, Boletim
do Conselho mtramartno, Lei de 15'10;

2. Idem, Alvará. de 1609;

3. Idem, Alvará. de 1611;

Procurando facilitar a consulta dos do
cumentos copiados em Lisboa, entretanto,
estabeleci a sua d1visão em duas partes:

Da primeira, constam os documentos rela
tivos à Bahia e ao Rio de Janeiro, coplados
no ArQUivo H1st6rtco UltramarIno.

Da segunda, constam os documentos 00
meogratadOll (Códices, Alvarás, InstruçOea
Régias) e demais legislação referente a tu
dios, no ArqUivo Histórico Ultramarino e na
Sociedade de Geografia.

A terceira parte dêste trabalho compre
ende os documentos copiados no ArqUivo de>
Senado Federal, em BrasWa.

íNDICE

I

DocumeatOll relaUVOI à BahIa, referidos no
volume I e n dos InventiriOB de Castro e
AlmeLda:

1. Documentos números 348 e 350, relati
vos à construção das igrejas das cidades da
Bahla, Pernambuco, SM 8ebaBtlio do Rio
de Janeiro, Estado do Matanhio, Gr40·Pa.rá,
Bispado de Goe. e Arcebispado Primaz do
Oriente, Arcebispado de Cranganor e Berra,
BIspado de Coch1m, Bispado de Mellapor ou
São Thomé, Bispado de Pek1m, Bispado de
Málaga, Bispado de Macau, Dha de san
tiago de Cabo Verde, Dha de alo Thomé,
Reino de Angola. Data: 8 de julho de 1738.
Ass1Jlatura: Manoel Caetano Lopes de Laure.

2. Documento n.O 2.6'17 (Ana.xós), anexo
ao número 2.666, à pâgina 55, relativo a.
Freguezia de Sio Joio Baptista do Jerimua
bo do SerUo de Clma, do Arce"Dtspado da
Bahia.

3. Documento n.o 2.666 (cotn vários ane
SOB): Lista du lnIonnaçOes e d1spos1Çl5es
que, pela frota de 1'75'7, se remeteu ao Ar
cebispado da Bahia. d05 Vigários dêle mlUl
dadu dar pelo ReverendlE1mo~
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em cumprimento das ordens de S. M. Fide
líssima, expedidas pela. sua Secretaria de
Estado do Ultramar, no ano de 1755.

4. Documento n." 2.717 (anexo ao doc.
n.a 2.666), referente à Freguezia de São
Boaventura de Poldm. Data: 20 de janeiro
de 1756. Assinatura: Roberto de Brito
Gramacho.

5. Documentos números 3.966/4.000, refe~

rentes a: 1) relações de índios que neces
sitam de pároco, insertas em carta assinada
pelo Arcebispo da Bahia, e datada de 29 de
janeiro de 1759; 2) necessidade de pároco e
reparos na capela de São José do Rio das
Contas. Data: 27 de outubro de 1758. Assi
natura: Félix da costa Pereira; 3) infonna
ção assinada por E. Barnabé de Tebaldo,
Pref. dos Missionários Capuchinhos Italianos
no Hospício da cidade da Bahia. Data: 20
de dezembro de 1758.

6. Documentos n."· 4.255-6: papel em que
o Tribunal mostra quais sáo os parágrafos
do Diretório, que formou Francisco Xavier
de Mendonça Furtado, Governador e Capi
tão-Geral do Grão-Pará e Maranhão, para
o regime e registro dos índios daquelas Ca
pitanias, que se podem aplicar aos dêste Es
tado em resposta da carta de oficío da
Secretaria dos Negócios da Marinha e Do
minios Ultramarinos. Data: 3 de fevereiro
de 1759.

7. Conselho Ultramarino na Bahia.:

alD<lcumento n.a 3.632: carta de E1 Rei
ao Conde dos Arcos, D. Marcos de Noronha,
referente à Bula de Benedito XIV. Data; 8
de maio de 1758 <

b) Documento n." 3.633: Alvará com fOrça
de lei, baseado na Bula de BenedUo XIV.
Data: 8 de maio de 1758.

c) Minuta. Documento n.O 3.644: de El
Rei ao Conde dos Arcos. Data: B de maio
de 1758.

d) Documento n.o 3.635: de El Rei ao
Conde dos Arco.s. Data: 8 de maio de 1758.

e) Documento n.a 3.636: de El Rei ao
Conde dos Arcos. Data: 8 de maio de 1758.

Documentos referidos no II Volwne dos
Inventários de Castro e Almeida:

8. Documento n.a 6.525, trata de diversas
petições. Data: 1.° de setembro de 1681-

9. Documento n.a 6.429/30. Trata de re
latório sObre diversas povoações. Data: 8 de
janeiro de 1704. Assinatura: Thomé Cou
ceiro de Abreu.

10. Documento n." 9.119/121: relatório s0
bre Visitas a igrejas. Data: 25 de setembro

de 1732. Assinatura: Lourenço Vaz Preto
Montalv8..

11. Documento n.o 9.492: carta do Desem
bargador Ouvidor da. Capitania de POrto
Seguro, pedindo substituto. Data: 27 de ju
lho de 1777.

12. Documento n.o 9.493: relatório de ati
vidades do Ouvidor da Capitania de POrto
Seguro, durante o período de 3 de maio de
1767 até fins de julho de 1777.

13. Documento n.a 9.494: instruções para
o govêrno dos indios da Capitania de POrto
Seguro, tomando por base o Diretório dr]
índios do Grão-Pará. Assinatura: Josepn
Xavier Machado, Ouvidor da Comarca de
POrto Seguro.

DOCUlllentos relativos ao Rio de Janeiro,
referidos no volume VI dos Inventâ,rios de
Castro e Almeida:

1. Documento n." 373: do Conselho em
Lisboa, sôbre notícias diversas a respeíto de
indioo, sua admini5tração e escravização.
Data: 13 de janeiro de 1645. Assinatura:
José Marques Galvão de Montalvão e outros.

2. Documento n. a 398: sôbre a liberdade
dos índios. Do Conselho. Data: 26 de de
zembro de 1645.

3. Documento n.a 1.218: peti(ão a uma
provisão assinada pelo Conde de Attonguia,
com referências às entradas no sertão de
Fernão Dias Paes.

4. Documento n." 1.348: do Conselho sõ
bre petição feita pelo Visconde de Aseca.
Data: 4 de julho de 1671L

5. Documento n.a 1.365: do Conselho, sO
bre petição do Padre Francisco de Mattos
da Companhia de Jesus. Data: 17 de ja
neiro de 1679.

6. Documento n.a 1.895: carta de D. Fran p

cisco Naper de Lencastro, proveniente de
Colônia. Data; 20 de janeiro de 1694.

7. Documento n.a 1.896: carta assinada
por D. Francisco Naper de Lencastro, prove
níente de Colônia. Data; 29 de janeiro de
1694.

8. Documentos n.a• 1.897 e 1.898: cartas
de D. Francisco Naper de Lencastro, pedindo
socorros à Colônia, devido à. extraordinária
sêca havida no ano anterior. Data: 29 de
janeiro de 1694.

9. Documento n.O 1.980: parecer do Con
selho sôbre as dificuldades de sustentar de
terminada povoação, indicada no documento
seguinte, datado de 31 de outubro de 1694.

10. Documento n." 1.981: notícias utillssi
mas à. Coroa de Portugal. Sem assinatura.
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Trata das vantagens do povoamento de uma.
terra chamada Vacaria, entre o Rio Grande
1: o Rio Paragua1.

11. Documento n.O 2.506 (puta. com :I do-
cumenkls): do COD!8Jho, com • considera
çlo da JW1ta. das Ml8!6es para as c6ngruas
dos mlII8lonirlos óas aldelsa doa fnctl08 de
BIo Paulo e do Que neeeu1tam os núMIo
nkrtos da provincla de Santo Antônio pa.ra
a igreja ela aldeia dos Altacazes. Data: 17
Ó!I 1anelro de 1761.

12. Documento 0." :1.510 (pe..sta com 6 do~

cwnent08): mesno 8SlIunto do documento
anterlor. Contém cartas do OOve1"D&dor Ar
thur de Sê. e Menezes. Data: 1'100.

13. Documentos n."o 2.81'7/23 (várlOl!l as
suntos), sendo o último uma cópia de carta
do <JovernQdor da Nova C010Illa, 8ebBst1io
da Veiga CabraL Data: 18 de março de 1702.

1.4.. Documento n.o S.'S80' do COll!elho, com
parecer IlÕbre earta enviada pelo Ooverna
d~ da No'!&. ColÔnia do Sacramento. Ma
Xloel Gomes Barbosa. Data: 3 de setembro
de 1718.

15. Documento n.o, 5.557/61: vários reque
nmentoa a respeito de eontTe.tas de dtzl.mOlS
na AlfAndega do Rio de Janeiro.

18. Documentos n."o 6.039/41: 8Ôbre con
cessA0 de sesmaria a DomJn;os Vieira da.
Coata.

1'7, DocumentCIs n.'" 6.0'2/43: tratam dos
prejuizoe. caUS&dOll lUl9 indi08 católlcos em.
relação 18 llUU terras. Dt.t&: 1729.

18. Documentos n .... 2.U8/2.43S: adminia
tr&<;io dos 1ndloS. Date.: 1699.

19. Documento n." 2.4.34: nomeaçl.o do
cap~tlo da trapa de cavalos da Nova CO
lônia do sacramento. Parecer do CoDaelbo.
com data ae 16 de dezembro de l'~OO.

20. Documentos 0.°. 2.0i25/28: do Con!e
lho, s6bre que1J:u contra D. Franclsco Na
per de Lencastro. O último dOCUD1ento oona
ta Oe cflrla &ll'linada pelo Governtu:lor Ar
tur de SI. e Menezes. Data: 19 de mato de
1100.

21. OOOwnentoll nO' 2.431/32: Junta <1..
~, a6bre o QUe escreveu o Procurador
Geral da Provinda e Convento de santo
Antbnio, do mo de J"iIoIIeiro. du~ q,ue
mandou fazer e do que é necesairto para
ti. 1,,",1& d<lS cotta.e:azes. Data: 1700.

2Z. Documento n.o 2.433: parecer do Con·
aelho sObre a ~OI1llUlta anterior. DQ.t&: 28
de dezembro de 1100.

23. Documento n!) 16ll11'10: Proeundor
dos Ú1di08, sObre vaga do ca.rro.

U

CODlCES. ALVARAS, INSTRUÇOBS sa.
OIAS e demaje~ re1at1va MliI
indtO!l:

Arqal"fO IIfStónIlO IJl&raalar1IIo

C6d1ces W e 1.214:

1. Regimento e le~ 8ÔbMl li ltiDllea do
EIltado do Maranblo e Pari. e dmt • 11
berdade doa 1nllloe. Ano de 1m. Ordem
pcrque se manoou lmprtmlr o ReIlmeDta.
Data: 23 de mBl'ÇO de 1722.

2. Regtmento e 1eilI du~ dO ~
tado do Maranhlo e Pari.. O BIapo 1"rel
Manoel Pereira o f&z escrever. Data: 21 ele
dezembro de 1886.

3. Traslado de outro Alvará de sua Ma·
jestade Que Deus Gu.&rd.e, 80bft U~
çOes d88 lels f1Óbre 06 indiOll. Data: 22 •
março de 1688.

4.. Tra61&do de outro Alvari cHJ SUA M&~

jest&de q,11e Deus Guarde.~ OI teIP
Data: 28 de abril de 18118.

5. Trulado de outro Alvará de Sua lia·
jestade que Deua Guarde. sObre o pau cn.~.

que é em forma de le1. Data: 22 de março
de 1688.

6. Tr8I1ado de outro Alvar' de Sua.)la.
jestade que DeUll Guarde. sObre • fatlldide
doa noYe1al. Dl&ta: 22 de maroo de 1888.

7. Tru1ado de outro Alftl'á. de sua. Ka·
jeetade Que- DeWJ Guarde. IJÓbnt o qua ocm~

cede aos MIlhCftS de. e.npnho d&te lI:It&d.<l
nf.o sejam obrtp.d1l8 a servir na camara.
Data: 21 de abdl de 1688.

8. Trulado de Alvará porque Su lIaJeI
tade ordena lle tirem por forros os~
feitos contra a sua Lei de Raptes. Data:
8 de fevenrlro de 1&91.

9. Traslado de uma carta de Sua Jl&J-
tade que DeUl! Guarde. &011 of1çi&1a da Ct.
mara, do ano de 1700, sbbre as e.stndu do
llel'tIo em QUt'l permIte lIe f&QlUD OIIJ rara
na forma de sua lei. Data: ~ de nGVembro
de 16911.

10. Trulado de um Alnri. de Sua Altaa
para os ReverendOll Padres de S&Dto An·
tônio. Data: 18 de julho de 1875.

lI. Traalado de um AlTará de Sua Alteia
para. os governadOres nAo terem cUltural,
nem fábrica. de !uenda. Data: Sl de março
de !lISO.

12. Tr83lado de outro Alvara de Sua AJ
tea J)&l'a nio comerciarem 08 lO'ferna.dorea
ou min1lItr06. Data, 27 de feveretro de 1m.
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13. Capítulo do Alvará de Sua. Majestade,
sóbre os resgates dos escravos, expedido de
Lisboa. Data: 24 de abril de 168B.

14. Carta. de SUa. Majestade em que o dito
Senhor derroga e altera parte do disposto
no Capitulo do Alvará. Data: 2 de maio
de 1707.

Ui. Traslado de tôdas as Provisões. Alva
rás e Cartas em que se contém as resoluções
sóbre o bom govêrno dos fumos e Missões,
segundo pedido do Padre Jacinto de Carva~

lho, Procurador-Geral da. Companhía de Je
sus do Estado do Maranhão, em 16 de ou
tubro de 1721. Consta de 7 ordens registra
das na Secretaria do Conselho Ultramarino
até a data em questão.

16. Traslado das cartas de Sua Majestade
ao Governador do Estado do Maranhão no
ano de 1702, contendo várias resoluções reais
sôbre o bom govêmo e administração dos
índios das Missões, segundo pedido do Pa
dre Ja.cinto de Carvalho, da Companhia de
Jesu.s, Procurador-Geral dos Colégios e Mis
sões do Maranhão.

17. Alvará em forma de lei, de 4 de abril
de 1755.

18. Lei de D. Joseph, de 6 de junho de
1755.

19. Alvará com fôrça de lei, de 7 de ju
nho de 1755.

20. Diretório que se deve observar nas po~

voações dos índios do Pará e Maranhão,
enquanto Sua Majestade não mandar o con
trário. Data; 1758.

21. Carta de D. Frei Miguel de Bulhões,
da Ordem doo Pregadores, Bispo do Grão
Pará, aos Irmãos Arcebispos e Bispos do
Brasil e de outros domínios, incluindo a
BUla de Benedicto Papa. XIV. Data: 29 de
maio de 1757.

22. Alvará com fôrça de lei, de 8 de maio
de 1758.

23 . Alvará de lel, de 24 de outubro de
1764.

24. Provisão, de 18 de janeiro de 1165.

SOCIEDADE DE GEOGRAFIA

Legisla4]ão Antiga., 1446 - 1754:

1. Lei sôbre a liberdade dos gentios das
terras do BrasU, de 1570.

2. Alvará em que se determinou que por
ser contra o Direito Natural o cativeiro, não
pudessem cativar-se os gentios do Brasil.
Data; 30 de julho de 1609.

3 . Alvará. em que se tomou a declarar a
mesma liberdade a favor dos gentios do Bra
sil. Data: 1611.

III

DOCUMENTOS EXISTENTES NO ARQUI
VO DO SENADO FEDERAL, EM BRASí
LIA

Informações relativas à civilização dos ín
dios <Estados do Espírito Santo, Goiás, Pa
raíba do NOrte, Ceará, Minas Gerais, São
Paulo, Pernambuco e Piauí).

1 . Ofício remetido à Comissão de Estatís
tica. Data: 7 de maio de 1827.

Espírito Santo:

2. Informe sôbre a indole, costumes e in
clinação dos índios selvagens. Procedência:
Vitória. Data: 4 de agõsto de 1826. Assina
tura: Ignacio Acioli de Vasconcelos.

3. Exame sôbre o estado dos aldeamentos
do Rio Doce. Procedência; Vitória. Data: 19
de janeiro de 1826. Assinatura: Manoel de
Moraes Coutinho.

4. Informação sôbre o Rio Doce e Jupa
ranã. Procedência: Vítória. Data: 13 de
março de 1826. Assinatura: Ignacio Acioli
de Vasconcelos.

Goiás:

5. Relatório sôbre os índios da região.
Procedência; Cidade de Goiás. Data; 30 de
agôsto de 1826. Assinatura: Caetano Maria
Lopes Gama.

Paraíba do Norte:
6. Informe sôbre os índios da região.

Procedência; Paraíba do Norte. Data; 26
de setembro de 1826. Assinatura: Alexandre
FranciSl:Q de seixas Machado.

Cea.rá:

'7. Informe sôbre os índios da Província.
Procedência: Fortaleza do Ceará. Data; 3
de novembro de 1826. Assinatura: Antônio
Sales Nunes Besford.

Minas Gerais:
8 . Ofício ao Visconde de Caethé. Proce

dência: São João. Data: 7 de março de 1827.
Assinatura; Francisco de Paula de Almeida
Albuquerque.

9. Informação sõbre os indios da região.
Procedência: Vila de Barbacena. Data: 29
de janeiro de 1827. Assinatura: Joaquim Raiz
de A. Oliveira.

10. Nações sõbre a civilização dos índIos.
Procedência: Uberaba. Data: 2 de outubro
de 1826. Assinatura: Anthonio da S. Olivei
ra.

11. Ofício assinado pelo Visconde de Con
gonhas do Campo, dirigido ao Visconde de
São Leopoldo. Data: 12 de junho de 1827.
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12 . Oncio assinado pelo EaJ"âo de Caethé
e dirigido a José Fernandes Pinheiro .. Pro
cedência; Imperial Cidade de OUro Preto.
Data: 8 de abril de 1826.

13. Oficio assinado pelo Tenente COronel
Quido Thomaz Marl1êre. Procedência: Quar
tel Geral de Gwdo WaIol. Data: 28 de agOs
to de 1826.

14. Of1cio assinado por Guido MarUêre.
Procedência: Retiro. Data: 15 de dezembro
de 1826.

15. Reflexões Eôbre os índios da Província
de Minas Gerais, março de 1526. Procildên
ela: Quartel central do Rerlto. Data: 7 de
marçO de 1826. Assinatura: Thomaz Outdo
MarUêre, Tenente Coronel e Diretor OeraI.

16. Memória dirigida ao Barão de Cae
thé. Presidente da Província de MJnas Ge
rais, por Owdo Thomaz Marliêre. Procedên
cia. Retiro. Data: 14 de dezembro de 1825.

17 . Memória sõbre os (ndios Botoeudos
por Guido Thomaz Marll.êre. .Procedência:
Quartel Geral do Retiro. Data: 25 de ju
lho de 1825.

18. Oficio ao Visconde de São Leopoldo.
Procedência: Cidade de OU1'O Prêto. Data :
31 de mato de 1827. Assinatura: Francisco
Pereira de Santa Apolonia.

19. Informação dirigida aO Vlce-PresJden
te de Minas, Francisco Pereira de Santa
Apolonia, pelo Frei José da Se.ntfssima Trin
dade, Bispo. Procedência: Mariana. Data, 28
de agõsto de 1826.

20. Ofício dirigido ao Vice-Presidente da
Província, Francisco Pereh'a de Santa Apo
lonia, pOr Jozé Luiz de Andrada. Procedên
cia: Vila de Sabará. Data: 2 de outubro
de 1826.

21. Elttrato de uma. Memória. Inédita de
M.L. L1noir sôbre o caráter, Ú'l.dole e c06tu
mes dos botocudos. Sem data e sem assina
tura.

São Pa.wo:

22. Oficio dirigido ao Visconde de São
Leopoldo, contendo informações sôbre os in·
dios da Província. Procedência; São Paulo.
Data: 22 de fevereiro de 1827. Assinatura:
V1reonde de Congonhas do Campo.'

23. RespOsta a ofIcios do capitão Antô~

nlo da Rocha Louves. comandante da Povoa
ção e Destacamento de Guarapuava, datados
ele 8 de março e de 2:) de maio de 1827. J!:
assinada por Joaquim Floriano de Toledo.
Procedência: Palácio do QQvêrno de São
Paulo. Data: 22 de fevereiro de 1827.

24. Recomendação do Presldente da Pro
vfncia. sóbre cumprimento das proytdêDclu
já dadas aos senhores Vigário e Oiretor da
NOva Colônia. de Ouarapuava. Procedência:
Palácio do Oovêrno de SAo PaUlo. Data: :12
de fevereiro de 1827. As!inatura: Joaqu.IID
Floriano de Toledo. .

25. Determinações do Presldente da.Pr0
víncia ao Ouvidor da Comarca de Itu. Pre
cedência: Becretari& do Qovêrno de SiO Pau
lo. Data: 22 de fevereiro de 1827. AIalnatu
ta: Joaquim Floriano de Toledo.

26. Cópia de Ofício. Procedência: paJ'·
cio do Oovêrno de São Paulo. Data: 22 de
fevereiro de 1827. Assinatura: JoaquiDi. PJo
riano de Toledo. .

Pernambaeo:

2'1. Noções SÔbre a. indole, costumes e in
clinações dos índIos. Procedência: Cidade do
Recife de Pernambuco. Data: 5 de abril de
1827. Assinatura: JOEé Carlos Mairlnk da
Silva Ferrão.

28. Informações sObre os índios da Pro
v!ncia. Procedência: OJlnda. Data: 16 de
retembro de 1826. Ass1natura: Bispo Gover-
nador Episcopal de pernambuco. .

29. Oficio com noções sôbre a clvillzaçio
dos índios. Procedência: VUa de Igua.ss1l em
Câmara. Data: 10 de outubro de 1826. As
sinatura: C06J11e JoaqUim da Fonseca G&l
vão e outros.

30. Observações a respeito doa índios da
Provincia, dirigidas ao Vice-PreSidente da
Província de Pernambuco. Assinatura: Ka
noel Faria.

Piauí:

31. Ofício dirigido ao Visconde deSIo
Leopoldo, assinado pelo Visconde de Congo
nhas do Campo. Procedência: Paça. De.ta:
31 de mato de 1827.

32. OfIcio dirigido ao ViSCOnde de 810
Leopoldo, Ministro e secretárIo doa Negócios
do Império. Procedência: oeiraa do Plauf.
Data: 22 de março de 1827. Assinatura: Ba
rão de Parnafba.

33. Informação respectiva. 808 .fndios da
Nação Xerentes pelo Coronel e Comandante
José da Cunha Lustosa. Procedência: Quar
tel de Parnagoa. Data: 6 de fevereiro de
1827.

34. Informaçlio dada por Domingos D1aS
SOares, ftlho do ex-conqUIstador de ln1.Uos
Jaze Dias Soares sóbre o selvagem PJmentei
ra. Procedência: Oeiras do Piauí. Data: 22
de março de 1827. Aasinatun.: Barto da
Parnaiba.
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Documentos relativos à Bahia

DOCUMENTOS N.os 348 - 350:

Cidade de Salvador da.
Ba.hia de Todos os Santos

Foi ereta a igrej a da cidade da Bahia em
catedral em o ano de 1551 pelo pontífice
Julio 3.° e fi seu primeiro Bispo foI D. Pedro
Fernandes Sardinha e no ano de 1676 foi ele
vada a metropolitana por João XXI. sendo
lhe sufragantes os Bispados de pernambuco,
Rio de Janeiro, Angola e São Tomé.

Tem o arcebispado da cidade da Bahia de
côngrua anual pelas Provisões que se des
pedem pelo Conselho Ultramarino 4000 cru
zados, entrando nesta quantia 80 para esmo
las, 20 para um Pregador, cem mil réis para
o Provedor e Vigário Geral da mesma cidade
e outros 100 para o da Paraíba. que será
letrado e 10 para o mestre das cerimônias
e assistência dos pontificais.

Na fôlha devida da Bahia vem a adição
ao arcebispado em 210 par onde deve pa
gar-se-lhe os 4.(j(J(} cruzados de côngrua li
vres para êste arcebispado e os 310 das des
pesas acima referidas mas não acho ordem
ou provisão para que se lhes fizesse êste
assentamento dos ditos 310 que demais se
lhe pagam além dos 4.000 cruzados.

A ajuda de custo que se deu ao último
arcebispo D. LUÍS Alves de Figueiredo foi
de um cento dos pagos nesta côrte, havendo
sido a de seus antecessores da mesma quantia
paga na cidade da Bahia.

Tem mais todos os arcebi.spados e bispos
Ultramarinos por ajuda. de custo a tripartida
do rendimento da Sé vacante para ajuda
de campal'" a SUa casa, repartindo-se o dito

rendimento uma parte pal'"a as BUlas, outra
para o Bispo, outra para as obras da Sé.

Tem de rendimento incerto segundo as in
formações particulares que tomei 6 ou 7 mil
cruzados cada ano das pensões impostas nos
ofícios que provê, e algumas multas e das
visitas.

Há na cidade da Bahia um colégio da
Companhia: e casa de noviciado, dois con
ventos de São Bento, um dentro da cidade
e outro fora dela junto à barra. Há mais
os conventos seguintes: do Carmo, de Frei
ras Carmelitas Descalços e de Augustos Des
calços e um de Barbadinhos italianos, e de
nôvo um hospício de Dominicos com sua
ordem Terceira estabelecida: há mais um
convento de freiras de Santa Clara, estão-se
edificando mais dois conventos com licença
de V.M.

No mesmo arcebispado há ainda várias vi
las, alguns conventos. Na Cachoeira o se
mináriO de Belém, fundação de religiosos da
Companhia, convento dos Freis do Carmo e
São Bento, porém são conventos pequenos e
lá estão pelo sertão muitas aldeias e resi
dências por tôda a costa em que assistem
religio.oo8 com subordinação aos conventos
da cidade.

O clima do Brasil é ordinàriamente muito
sadio e o seu terreno mui fértil ainda que
não em tôdas as partes pelos grandes areais
e terras alagadiças que tem e mui dificulto
so ser visitado de qualquer dos seUs Prela
dos, pela grande vastidão de terra que com
preende cada um dos ~eus bispados.

Do que gasta cada um dos bispos na lIua
diocese me não consta e me parece não
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gastarão nada por ser feita a. despesa da.
Fá.brica {?) da mesma. Sé e de todos ()8

ministros pela Fazenda Real na fOlha de
Porém consta-me darem muitas esmola:;. e
fazerem muitas obras pias que certamente
excedem a S\U!. côngrua.

Pernambueo:

Foi ereta li. igre1a. de Pema.n'lb\1CO em ca~

tedral pelo pontífice João XXI em o ano de
1676 e o seu primeiro Bispo foi D. Estevão
B. de FigUeiredo.

Tem o blllpado desta ca.pitanJa de côngrua.
anual 2.000 cruzados qu~ se lhe ~tabelece

raro por provlsAo de 9 de abril de 1707 e
outros 2.000 cruzados se acrescentaram. com
a declaraçio do fato em que V. M. não or
denasse o contrário, 80 para. esmolas e 120
réis para as côngruas de seus ofícios em
Que me pa1'e(:e entrar o ProVisor e o Vigário
CkJ.'tll.

Tem de rendimento incerto segundo infor
mações prestadas que tomei 3.000 cruzados
pouco mais ou menos.

A ajuda de custo que Sé deu ao último
BllIpo D. FreI. José F\alho foi de um conto
de réis pago nesta côrte na mesma forma
que se havia praticado com seu antecessor.

Tem mais o dito Bispo por a~\ld& de custo
para compor a sua casa. a tripartida do ren
dimento da Sê vacante l"epartindo-se o dito
rendimento uma parte para as Bulas, outra
para o Bispo e outra para as obras da Sé.

Há. na. ca,pit&nla de Peme.mbu.eo assim
como na Vilg. de Recife e capitania da Pa
rafba colégiOll, e casas da Companhia. de
Jesus, conventos de carmeUtas calçados e
de relliiosos franc\Scanos, de Sf!o Bento. de
carmel1tas reformados e ca.sa dos padres de
81.0 Felipe Neri e todos êstes rellgiosos tem
aldeias e missões em todo o Bispado de Per~

nambuco que é mui dilatado.
O clima desta capitania t \)Tdinà.r1amen~

te sadio POl"ém padeceu antigamente terrí
veis epidemias. O seu pais é extremamente
tértll e cheio de muitos e bons engenhos
e os seus campos e os da Farafba e Ceara.
dAo grande cópia de gados vacum e cava·
1&res.

Do que gasta. cada um dos blsPOS na sua
diocese me refiro ao que já. disse do arce~

bispado da. 13ahla.

Cidade ele SiG Sebas\.ião
do Rio de J'abeb'o:

Foi elevada a igreja da. cidade do Rio de
Ja.neiro à catedral no ano de t6,6 -pelo pon~

tlflce João XXI e o seu primeiro bispo foi
D. Miguel }lereira..

Tem êste bispado de côngrua anual um
conto de réis, entrando nesta quantia 80 pua
esmolas e 120 para a cOngrua de seus oficios.

Tem mais além do referldo conto d& réis
60 que se pagam anua.lmente ao vigário ge
ral e outros 60 ao provisor. Tem de ren
dimento incerto nove ou dez mil cruzados
cada -ano segundo as info1111aÇ6es prest&da8
que tomei.

A ajuda. de custo que se deu ao último
bispo D. Frei Antonio de Ouadalupe, foI.
de um conto de réis pagos nesta cOrte.

Tem mais os diUls bispos por. ajuda de
custo para compor a sua cU&. a trlpertlda
do rendimento da Sé vacante, repartindo
se o dito rendlmento uma parte para as
Bulas, outra para o bispo e outra para 811
obras da Sé.

Na cidade do Rio de Janeiro há. colêgloB
da Companhia de Jesus, convento de eAr
mel1tas calçados, de franciscanos, de ea.~

rlUcbos e de São Bento e de todos êstes te
ligiosos há conventos na cld.a<ie de alo Paulo,
na vila de Santos e na capitanitl. do Esp1r1to
Santo.

Na Ilha Grande e na Ilha de S40 Bebas
tião, TaUbaté Mogi tudo do mesmo bispado
do Rio de Janeiro, há conventos de Sio
Francisco aínda. que menos numerOS06 e na
Nova Colônia. do Sacramento há C8ll8 da
Companhia de Jesus como também em P6rto
Seguro que no espúituaI pertence ao bis
pado do Rio de Janeiro e no temporal ao
govêmo da aahla e em todo o bispado do
Rio de Janeiro há muitas aldeias e residên
cias em que assistem religfOS06 e nas mais
delas padres da Compa.nh1a.

O clima do Rio de Janeiro ê o ma18 ex
celente de todo o Brasil como também o de
tôdas as capitanias que compreendem. ê5te
grand1ssimo bispado exceto no nOvo desco
brimento dlUi minas dos Goyt\s chamado dos
Tocantins em que houve Utn8. ep1.dem.i.a mUi
sensível a peste.

O seu terreno é fertUÍS8imo e mui abun
dante de todos os gêneros comestíveis e pr0
duz a grandíssima cópia de ouro e diaman
tes e mais pedras preciosas que contlnua
mente estão entrando neste Reino com in
veja de tôdas as nações.

O que gasta cada um dos bispos na sua
diocese me refiro ao que já. disse do aree
bispado da. Bahia.

Estado do Maranhio

Foi ereta a igreja da cidade de Sio Lufa
do Maranhão em catedral no ano de 16'16
pelo Sumo Pontifice João XXI, sendo seu
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primeiro Bispo D. Frei Antônio desta que
não chegou apossar aquêle estado. O se~

gundo na. ordem mór o Vigário que a êle
passou foi D. Oregorio dos Anjos.

Tem o bispado do Maranhão de côngrua
um conto de réis entrando nesta mesma
quantia 80 réis para esmolas e 120 para as
côngruas de seus ofícios em que parece entra
o Provisor e VigáriO Geral que certamente
tem.

Poderão ter de rendimento muitos 200.
A ajuda de custo que se deu ao último

biepo D. Frei José Delgarte foi de 40Q pa
gos nesta córte com a declaração de que não
fazia. exemplo.

Tem mais o referido bispo por ajuda. de
custo para compor a sua casa a tripartida
do rendimento da Sé vacante na forma refe
rida nos mais bispados.

Na cidade do Maranhão há. 4 conventos:
um dos religiosos de N. S. do Carmo, outro
dos capuchos da Província da Conceição, ou
tro de religiosos de N. S. das Mercês e o
colégio da Companhia de Jesus com estu
dantes de latim e filologia, e teologia.

O clima da capitania do Maranhão é mui
temperado e sumamente sadio e o seu ter~

reno produz tuna grande cópia de algodão,
e os campos do Piauí que lhe são anexos,
produzem uma grandíssima cópia de gados
vacum e cavalar.

De que gasta cada um dos seus bispos na.
sua diocese me refiro ao que já disse do
arcebispado da Bahia.

Grão Pará.

Foi ereta a igreja da cidade do Pará em
catedral em o ano de 1720 pelo pontífice
Clemente XI e o ~eu primeiro bispo foí
D. Frei Bartolomeu do Pilar.

Tem êste bispado de côngrua um conto
de réis entrando nesta quantia 80 réis para
as esmolas e 120 réis para côngruas de seu
oficio, em que entra o Provedor e Vigário
Geral e os 800 réis que fica vencendo o dito
arcebispado lhe são pagos a metade nos fJ:U~

tos da. terra que correm por moeda no Es~

tado do Maranhão e a outra metade paga·
se·lhe em dinheiro na Bahia pela. fôlha ecle·
siãstica.

O rendimento incerto poderá ser de 200,
pouco mais ou menos cada ano se os biSpos
se abStiverem de mandar carro às colheitas
das drogas do sertão, e outros modos de
adquirirem e quando se não abstenham po~

derá render cada ano 4 míl cruzados pouco
mais ou meDOS.

Deu~se de ajuda de custo ao dito BisPO 3
mil cruzados para 03 ornatos de sua casa
por ser o primeiro que foi para aquêle bis
pado coro dedaração que o que se oomprllS
se com os ditos 3 mil cruzados ficaria para
a missa, e seus sucessores,

Teve mais 4.000 de empréstímo por conta
das suas côngruas. Tem mais o Bispo que
lhe suceder para ajuda de custo para com
por a sua casa a tripartida de rendímentos
da Sé vacante na forma já referida.

Tem a cidade do Pará 6 conventos, 3 de
capuchos das três provincial; de Santo An
tônio da Piedade e da Conceição e os outros
três do Carmo, das Mercés e da Companhia.

O clima é igual ao do Maranhão e pro
dWlem as sua.s rerras os preciosos gêneros
de cacau, cravo, salsa, café, chá. igualmen
te abundante de todos os gêneros cornesti
veLs.

Do que gasta cada um dos bispos na. sua
diocese me refiro ao que já disse na Bahia.

Secretaria, 7 de julho de 1738.

Bispado de 60s' e Arcebispado
Primás do Oriente

A Sé de Santa Catherina de Goa. foi ereta
em bi~pado pelo Papa Paulo IH no ano de
1534; foi o seu primeiro Bispo D. Francis
co de Melo, filho de Manoel de Melo, Re·
posteiro Mór do Sereníssimo Senhor Rei Dom
João o II, e morreu estando para se em·
barcar.

Dom Frei João de Albuquerque da ordem
de São Francisco da Província da Piedade
foi o seu segundo Bispo por Bula passada
a 11 de abril de 1537 e no seguinte passou
a Goa, onde faJeceu a 28 de fevereiro de
1553.

Foi ereta a metropolitana e Pr.im.ás do
Oriente pelo Papa Paulo IV no ano de 1557
a instância do Serenísl3imo Senhor Rei Dom
Sebastião.

Foi seu primeiro arcebispo Dom Gaspar
de Leão a que alguns chamam Pereira, foi
cônego de Évora e tomou posse do arce
bispado no ano de 1560 e no de 1557 cele
brou sínodo em Goa, renunciou a. dignidade
e llie sucedeu Dom Jorge Temudo da ordem
dos pregadores que tinha sido bispo de Co
cromo

Tem o arcebispado de Ooa 13 réis de côn
grua anual que fazem 9.000 cruzados, e tem
o mesmo arcebispado seu Provisor e mais
ministros e oficiais da Sé Príma.cial de que
se paga anualmente na tôlha eclesiástica oito
mil réis cada ano que fazem 6.000 cruzados.
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'rem de rendlmento incerto 3 mU réis
anualmente que fazem a importAncia de 900
mil réis segundo as informações particula
res que procurei nesta. Matra.

Tem ma.1s o arcebispo que suceder por
ajuda. de custo para compor a sua casa a.
triparttda do rendimento da. Sé vacante ti
rando~se do monte maior o gasto das Bulas
e as dutl.l'. partes, uma. para. o Bispo e outra
para as obras da. Sé.

Nio consta nesta Secretaria que as ajudas
de custo dos arcebispos de Goa. se dêem por
esta repartiçáo, mas sim pelo Conselho da
Fazenda por onde se pagam também as dos
mmmtros seculares que vão para. a. relação
daquele Estado e na ProV1sio que se passou
9.13 e.reebmpo atual D. lnàCio de santa. Te
resa para. o vencimento de sua côngrua e
ordenados de mais m1n1Btros eclesiásticos da
sua Sé se acha. posto uma verba em que se
declara Q.ue por provisão de 13 de :fevereiro
do ano de 1721, passada. pelo Conselho da
Fazenda ordenou V.M. ao Registro da Casa
da tndla desse ao D. Arcebispo 2.500 cru
zados por conta da côngrua que havia de
vencer no Estado da tndta.

Há na cidade de Ooa 3 conventos da. :re
ligião de São Domingos e tem mais a mesma
religião um em Damio, outro em Dio, outro
em Chaul, outro em Beçaim, e outro em
Caranjã..

Têm os religiosos da Companhia de Jesus
um <:oléilo, um seminádo, uma casa professa
e uma. residência em São Paulo o Velho.

Timl mais os mesmos religiosos um noVicia
do em Cbaráo e Plachol, em Chaul, e Be
çaim, e em TanA, em Damão, em Dio, e
a residência de Bandorâ.

Têm os pracianos em Ooa um convento,
um colégio, e um seminário, outro em Cbaul,
outro em 'I'anl ,outro em Beçabn, e outro
em Damâo.

Têm os franciscanos um convento em Goa,
outro em Cbaul, outro em Beçaim, e outro
em Tragõs.

Têm os reUgiosos de São João de Deus em
Goa um convento, outro em Damáo, outro
em Dia.

Têm mais no norte outro convento e um
seminário.

Têm os capuchos em Goa três conventos,
tem outro em Cham, outro em Tanl, outro
em Dio, outro em Damão, e outro em T1'agÕS.

Têm a. congregll.Çio do Oratório de sA.o Fe
lipe NeM duas casas em <kIa. Há na mesma
cida.de de Goa um convento de freiras mO
nicas.

o clima. da. ilha. é mui sadio, exceto a.onde
chamam. a cidade velha, que presente se
a.cha. quase deserta. pelas repetidas doenças
que nela. se experimentanm. O seu terreno
é fertllisslmo e s.bundantísslmo de todos os
gêneros comesUvets. Ps.rece-me nlo gastam
coisa. alguma os arcebiSpos de Goa na sua
diocese.

Arcebispado de Craoranor e Se&T&
Foi ereta. a Igreja de Cranganor em o

ano de 1605 com o titUlo de Arcebispado
pelo Papa Paulo V, transferlndo-se a ela de
Angamale.

Foi o seu primeiro Arcebispo D. FrancJ8co
Rolz da Companhia de Jesus, que foi saara
do Bispo de Angamale em 1601, por Bula
de Clemente VIII, e qua.tro anos depois mu·
dando de Cangramor a catedral o Papa
Paulo V lhe deu a dignld&de de Arcebispo.

Tem êste arcebispado de cÔngrua. anual
dois mU cruzados pagos na Feitoria de
Damão.

Não me consta tenha rendimento incerto,
como também Provisor e sOmente consta ha
ver um arcedlago do dito arceblllpo, Q.ue me
parece lhe poderia servir de Provisor, e ven
ce êste de côngrua. o ortilnário anualmente
(150) cento e cinqi.l.enta que fazem ~ mil
réis. Não <:onsta da ajuda de custo que se
desse por esta repartição do Conselho Ultra
ma.rlna a htes arcebispos e assim me parece
lhe poderia ser dada pela RepartlçAo do
Conselho da. Fazenda.

O clima. dêste arcebispado é mui sadio, e
igualmente fértil. Neste areeblspado assi&tem
sómente reUgioSQS da. Companhia.

Bispado de CochbJl

No ano de 1557 foi ereta. a. ca.tedral de
santa Cruz de Cochim pelo Papa Paulo IV
a. 1nBtAnc1e. do Serenissimo Senhor Rei Dom
Sebastião.

Aos Bispos de Cochlm se conçedeu por
Bula, de Gregório VUI em o ano de 1572 que
no caso que vague a Pr1macfal de Oca. a. vI.o
governar, deixando governador na Igreja de
Cochim.

Foi o seu primeiro Bispo Dom Frei Jorge
TemUdo da Ordem dos Pregadores e foi sa
grado a 4 de fevereiro de 1558.

Tem êste Bispado de côngrua. 2.IISS XeB.
uma tanga e qua.renta réis que fazem 850 mil
réis da moeda. dêste Reino a saber duzentos
mil réis do dote do Bispado, e 650 rnll rélll
de acrescentamento que tudo se lhe paga
anualmente .

Não co~ta tenha éste Bispado Provlsor,
nem rendimento algum incerto, nem de aju-
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da, de CU3W por esta repartição do Conselho
Ultramarino, e que pertence ao Conselho da
Fazenda e Casa da índia.

O seu clima é mui sadio, e igualmente
fértil.

Bispado de MiJiapoT ou São Thomé
No' ano de 1606 no Pontificado do Papa

Paulo V esta catedral com tulo de São Thomé
por nela estar o corpo dêste Santo Apóstolo,
como diz Bula da sua ereção.

Foi o seu primeiro Bispo Dom Frei Se
bastião de São Pedro da ordem Santo Agos
tinho.

Tem êste bispado de côngrua S5Q miJ réis
de côngrua anualmente impostos na Feit:Jr;a
do Damão.

Não consta ter êste Bispado Provisor, nem
rendimento algum incerto lXlr serem Bispos
missionários, e da ajuda cie custo deve cons
tar no Conselho da Fa2enda e Casa da índia.
Também me não consta do seu clima..

Bispado de N;utkim

Não me consta do tempo da sua er~ão

nem quem !oi o seu primeiro Bispo.

Tem êste bispado de c6ngrua anual 850
mU réis impostos na Feitoria Damão, a saber
duzentos mil réis de dote do Bispado, e 850
mil réis de crescentamento.

Não tem Provisor, nem rendimento incerto
por ser bispo missionário.

Foram dados a éste BisPQ de ajuda de
custo pelo ConselhO da Fazenda 4.000 cru~

zados, como consta de um abono do Secre
tário de Estado Diogo de donça Côrte Real
que se acha registrado nesta. Secretaria c
por Decreto de S. M. de 30 de setembro do
ano de 1'791 lhe foram dados mais 200 mil
réis de ajuda de custo por esta repartição
do Conselho Ultramarino.

Os religiosos que há nesU> Bispado são
sàmente os da. Companhia. e Propaganda. (?)

O seu. clima é bom e sumamente fértil.

Bispado (ia Pekim

Não consta da sua ereção nem de quem
foi o seu primeiro Bispo. Tem de côngrua
êste Bispado anual 550 mil réis, a. saber:
200 mil réis de dote e 650 mil réis de acres
centamento.

Não tem Provisor, nem rendimento incer~

to por ser Bispo missionário e também não
consta de ajuda de custo que se lhe desse
o que pertence ao Conselho da Fazenda. e
Casa da índia.

Têm os religiosos da Companhia. de Jesus
em Pekim um colégio e uma casa de resi-

dência. Há outra casa de Padres Franceses
e uma de Propaganda. No demais do Im
pério da China tudo são Missões e Residên~

cias dos religiosos da Companhia de Jesus,
aonde havia muitas Fazendas e boas igrejas
que se lhe tem coIúiscado.

O seu clima é bom e o seu território su·
mamente fértil.

Bu.pado de Mala.ca

A quem pertence o Reino de Siw e Timor.
A igreja catedral de Nossa Senhora da.

Msunção de Malaga foi ereta pelo Papa
Paulo IV no ano de J557 a instância do Se
reníssimo Senhor Rei D. Sebastião.

Foi o seu primeiro Bispo Dom Frei Jorge
de Sa::zta Lurla da Ordem dos Pregadores,
e sagrado no ano de 1558.

Tem êste Bispado de côngrua anual 840
mil réis, a saber: 200 mil réis de dote e 640
mil réis de acrescentamento.

Não consta de rendimento incerto, nem
que tenha Provisor, nem também de ajuda
de custo por esta repartição.

De~de que os holande5cs ganharam :Malaca,
ficou residindo o Bispo em Lifau, na 11lla
de Timor, cujo clima é doentio mas muito
fértil.

Neste Bispado há religiosos Dominicos, a
quem pertence esta Missão.

Bispado de Macau

Foi ereta em catedral a Igrej a de MacQu
com titulo de Santa Maria pelo Papa Ore
gorio XIII no ano de 1515 à. instância do
Sereníssimo Senhor Rei Dom sebastião.

Não tenho notícia de quem foi o seu pri
meiro Bispo.

Tem êste Bispado de côngrua anual 2.000
cruzados por ano. Não consta tenha ren~

dimento incerto nem que tenha ProvÍS()r,

Tem esta cidade um colégio de Religiosos
da Companhia e um seminário, um convento
de Dominicos, outro de Gracianos, outro de
capuchos e outro de Freiras de Santa Clara.
O seu clima é muito sadio, e mUÍto férteis
as terras que partem com a. mesma cidade.

Também não consta que tivessem os Bis
pos ajuda de custo por esta repatição o que
pertence ao Conselho da Fazenda e Casa da
índia.

Tôdas as côngruas dos referidos BlBpos,
exceto o do Arcebispo de GOs., são muito mal
pagas no Estado da índia sem embargo da.s
repetidas ordens que se tem expeãi<lo para
o seu pronto pagamento.
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Becretaria, 20 de julho de 1738. - Manoel
Caetano Lol)e& de L8.~.

Dha de Santfa«o de Cabo Verde

Foi ereta a igreja de Cabo Verde em Bis
padQ em () ilntl de 1532 pelo Papa Clemen
te Vil no Reinado do Berenúls1mo senhor
Rei Dom Joio UI e o seu primeiro Bispo
foi Dom Bráz Mello.

Tem êste Bispado de cOtlgrUa anual paga
pela Fazenda Real na. F6Ula. Ec1esI.ást.lca
um conto de réis para o Bispo e para. o lIeU
Provisor e Vlgárto GereJ.. e pu.ru. os maiS
offcios e esmolas; e nesta mesma forma. se
lhe expedem lI& PtG'Iil!.õu..

Tem de rendimento incerto 800 até 000 mil
réiS cada. ano pouco mais ou menos em três
fazendas que possui na mesma Ilha nu Lu
tuosas dos Clerigos e nas condenações e vi
sitas que fazem.

Teve o último Bispo de ajuda de custo
dois contoo de TéiB pagos nesta cOrte como
Já se havia. pratJcado com o seu antecessor.

Há na Ilha de Cabo Verde um convento
de religiosos da Piedade; e tem os mesmos
religiosos um hospfcio em cacheu, e outro
em Bissau, e antigamente tinhB.m outro na
Ilha do FOgO que não se sabe certamente se
ainda existe.

O cllma destas Ilhas é sumamente mau,
e em várias epidemias que tem tido a. Ilha
de Cabo Verde morreu uma grande parte
dv. gente tll'&De1l. que a habitava; mas os
seus terrenos são sumamente férteis, e
abundam de gnnde cópia de gado vacum;
muitas cabras, mUltos porcos e tOdas aa cas
tas de Ana, e de excelentes frutas.

Não consta que os Bispos iUtem coisa. al
guma na sua Diocese; antes me parece nAo
gastarão nada nela.

nha de São Thomé

Foi ereta a Igreja de São Thomé (cuja Ju
r1sdlção se estendt& aos Remoa do COlIgo e
Angola) em Bispado pelo Papa Paulo m no
ano ele 1534. à inst4n.cl8, do serenúlstmo Se
nhor Rei Dom João o m e roi o seu pri
meiro BiSpo Dom ~o Qrtiz de VUhegas.

Tem de côngrua êste Bispado anual, paga
pela Fazenda Real na FOlha eclesiástIca, um
conto de réis para o B.lspo, para. o seu Pro
v\sOr Vigário real, mais oficios e para
esmolas.

Teve o penúltimo Bispo de aio Thomé um
conto de réis de ajuda. de custo, e multo
provável que o último Bispo daquela Ilha tl~

Ves5e a. mesma &1uda. de custo. a.l.nd.a que
n40 acho clareza pOr onde fOsse dada.

Não me consta a renda. 1ncerta que tem;
antes me pa.rec.e seri. oo1s& de pouca quantia
pela pobreza a que se acha reduzida .. dita
Ilha.

Há nela um convento de Agost1nl:l.oa dee
calÇOS a que neste Reino cbamam Ol1.UolJ, e
outro convento de Barbonios ltalJanos e tem
êstes também um hosp1elo na Dha do Prfn
ctpe, que está. sujeita. ao Govêrno. e BIa
pado Cabo Verde.

O seu clima é mau. como quaae todos OI
da costa de África, mas é mui fértU.

Do que gasta cada um dos Bispos na sua
Diocese, me refiro ao que acJm& já d1sae.

Reino de Abl'oIa

A Igreja de santa Cruz do ReJ.no de An
gola foi ereta. em BlBopado no flDO de 1_
peJo Papa Clemente VIU: e toi &té tema
da jurlBdiçAo do Bispo de SAo 'I'I1clmá, de
que se desmembrou: e tol o seu primeiro
Bispo Dom Frei Miguel Rangel.

Tem o Bispe.do de Angola de cOngrua. anual
um conto de réis cada ano, entrando neat&
quantia a despesa do seu Pro\'fSoJ', e VJP,rio
Geral, que certamente paga. ainda que se nIo
faça. expressa menção desta despea na Pr0
visão que se lhe PQIIB& P61'8 o vencimento
do conto de réla.

Não conat& Que os dois últimos BispoS de
Angola tivessem ajUda de custo, maJa: que
tão-sOmente o empréstimo de três mU cru
zados adtantados cada um, por conta daa
S\.Ul.6 cõngruas.

O rendimento Incerto dêste Biapado é tio
dlIninuta que obr1guu aJglms abCll ao B1apo
a tomar para 61 os alto mil réis que lhe do
dados para esmolas, e ao ace1ta.r doe preten
dentes com. indecência o que lhe ofereclam,
se resulta.va.m murmura.ç6es; e~ .. re
servar para s1 ao Provisór1ll., f1eando .o com o
Vigé.rio Geral.

Há naquele Reino um oonvento de re1tIfo
80S da Companhia, outro de Padres Canne
lUas Descalços. outro de Be.rboni08 It&!'pDoa,
e outro de Franciscanos do sant1aa1mo sa
cramento de Jesus dos Cardeafa.

O seu clima é péssimo, e mui Igual aos
ma.ls da Costa de África e o seu. terreno
não é dos mais férteis.

Do que gasta cada. um doa BJ!pos na. aua
Diocese, me refiro ao que já àlslIe.

Becreta.rta, 8 de jUlho de 1738. - Manoel
Caetano Lapa de Laure.



OUTUBRO A DEZEMBRO - 1970 449

noc. N.<) 2.6'77 (ANAXÓS):

<Anexo a.o n.O 2.666, à página 55)

Fregue&ia de São João Bautista de Je
l"imuabo

RelaçãQ da Freguesia de São João Baptis
ta do Jerimuabo do Sertão Cima do Arce~

bispado da Bahia.

Na forma da. ordem de S.M. Fidelíssima
que Deoa Guarde.

Mandada fazer pelo Exmo. e Revmo. Se~

nhor Dom Joseph Botelho de Mattos, Arce
biSpo desta Diocese, Primás do Estado do
Brasil, Angola, e Santo Thomé, do Canse·
lho da Mesma Fídelissíma Majestade etc.

Escrita
Pelo Padre Januário Joseph de Souza Pe

reira Paroco da mesma Freguesia de Je
riInuabo. Ano de 1756 - 2~ Via.

Relação da Freguesia. de Jerinluabo

A Freguesia de São João Bautlsta de Je
rimuabo tem três povoações; a saber, uma
no sitio do Jerimuabo onde está. a matriz,
e consta de 32 casas, ou C}:lOl.lpaJ:las, por se
rem tôdas cobertas de palha exceto a do
Pároco, e outra. Nelas vivem 252 pessoas de
comunhão, entre brancos, que não passam
de 5, Pardos, mestiços, índios e prêtos ca
tivos de um e outro sexo. A segunda po
voação é a do Massacará aldeia de 1ndios
Calhimbés e cariris, que vivem de baixo da
doutrina e govêrno dos religiosos Francisca
nos com sua Igreja. com o titulo de 88ma
Trindade, que em tempos antigos foi sujei
ta do ordinário, e filial, ou anexa fi. matriz,
ainda depois de ser DÚ58W de íOdios, e en
tregue aos Religiosos; porém hoje é isenta,
como Igreja regular, da jurisdição paro
quiana.

Nesta. Povoação há. mais de cem casais de
índios. A terceira Povo~ão é a do SaCO dos
Morcêgos, é também de índíos Cariris dou~

trinados e governados pelos religiosos da
Companhia de Jesus e com sua Igreja inti
tulada da Ascenção do Senhor; desde seu
principio isenta da jurisdição Ordinária., e
paroqUia1; nela como na do Ma.ssacará 85
sístem um até dois Religiosas, e nesta. ter
ceira Povoação se acham oitocentos 1ndi05
mais ou menos.

2

Dista a Povoação do MMS3Ca.rá da do Je
rÍIIlual)o 18 léguas, ou dois días de viagem,
com Uma travessia em meio de 12 léguas sem
morador algum, nem água. Do Massacam
ao Saco dos Morcegos há de distQ.ncia 7 lé~

guas, oU um dia de viagem por entre fa~

zendas de gados sujeitas aos Párocos desta
Freguesia de JerUnuabo.

3

Er:n todo o Continente, ou território desta
Freguesia não há mais Povoação alguma que
as sobreditas três. Salvo se pOr Povoação se
entender, cada sítio ou fazenda, as quais em
70 léguas pOuco mais ou menos que tem o
terreno desta Freguesia de longitude de nas
cente a poente, e em 30 léguas, pouco mais
ou menos, que tem de latitUde de Sul a Nor
te, se acham dispersas em distâncias diVer
sas umas das outras, a saber, umas distam
das outras uma légua, duas, três, e mais até
12 léguas, as fazendas ou sítios são 152 pro
miscuamente situadas, e nas mais delas não
se acha mais que o curraleiro com um, dois
e mais escravos dos donos dos gados, e em
muito poucas se chegam. a contar 20 pessoa::>.

4

Muitas destas fazendas são de todo sêcas,
sem fontes nem olhos de água, nem rios, e
na terra abrem covas ou poços, que se en
chem com as chuvas, principalmente das tro
voadas, e destas águas emcarcadas, e de al~

gwnas lagoas bebe a gente, e os gados en
quanto não secam, e acabada a ágUa, dei
xam os gados e se retiram ):lara onde há al
gwn ôlho <lágua.. Outras fazendas são situa
das à margem dos rios Jerimuabo, Vasabar
ris e Massacará, qUe são o::> que há no ter
reno desta Freguesia.

5

O Rio Jerimuabo de onde se denomina li
Frequesia, atravessa por meio da Povoação
da Matriz que está situada em uma planicie
à margem do mesmo rio. Seu nascimento é
acima da mesma matriz, Quas léguas entre
umas serras chamadas da Nascença do Je
rimuabo, onde se acha um sitio, e dai urna
légua para baixo outro sítio abaixo do qual
outra légua, está outro sitio de gado, e nêle
mesmo a Povoação da Matriz, e dai menos
de meia légua onde faz barra. o Jerimuabo,
e entra no rio Vasabarris, ~stá. situada outra
fazenda de gado.

I}

Não é navegável o Rio Jenmuabo, nem im~

pede passagem, senão em tempos de gran
des trOVOada!;, que com as águas que dos
montes descem, se põem de nado, enquanto
duram as cheias, e não dá vau. Corre, pere
nemente, em todo o ano, e jamais secou de
pois de descoberto, e das SUas águas. que são
cristalinas, bebem todOs DEl moradOres e ga~

dos e com elas regam as lavouras os que de
las vivem, que sáo muito poucos, porque os
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mais dos moradores são pessoas ociosas e
sem ocupaçA.o alguma.

'I

O Rio Vasabarrls passa meía légua distan
te da Pevoação do Jerimuabo, e tanto dista
de um e outro rio. Em sua ribelra de uma
e outra parte, de norte e sul, se acham si
tuadas 52 fazendas de gados. seu nascimen
to é em sertão deserto, acima da Povoação
do Jerimuabo trinta e três léguas. Não é
navegável, nem impede passagem senão no
tempo de dois até três meses, que duram as
cheias, e se põe de nado com arrebatada. e
violenta. corrente. Passadas as cheias nliO cor
re senão de 23 léguas abaixo do seu nascimen
to com as águas que recebe de uns brejos,
e la.goas chamados de PocozO que ê uma fa
zenda de gado situada na sua margem nove
léguas acima. da. Povoa.çA.o da Matriz, e com
outras águas que vem recebendo, a saber,
com as águas que nascem em uma lagoa
chamada João Barbosa duas léguas ao norte
desviada do mesmo Vasabarris, e dizem os
naturais, que por baixo da serra desaguam no
meSDlO Rio; também, com as águas do Ria
cho denomlnado da Bananeira, que nasce
menos de um quarto de légua ao sul do mes
mo Vasabarrls, e nele desagua, e finalmente
se aumenta. com as é.guas do Rio JerimuabO
que nele entra, como acima se diz.

8

De donde faz barra. o Jerimuabo no Vasa
ba.rr1s corre ainda para baixo outras nove lé
guas, pelo que vem a correr, ou a saber o seu
curso perene de lil léguas e ai se some pela
terra dentro, ficando de donde começa a cor
rer, que é no PocozO para cima até o seu nas
cimento todo cortado em vários poços fundos,
que faz o mesmo rio em seu ventre; como
também de donde deixa de correr, e se s0
mem BIl águas na terra. que é em uma fa
zenda chamada O Jard1m, nove léguas aba!.
xo da povoaçlo do JerimuabO, SÓ se vêm dai
para baixo vários poços de água no mesmo
ventre do Rio Vasabarrts, e as suas margens
sêcas até entrar por entre as dUBll freguesias
de Nossa Sra. da Piedade da Vila do Lagar~

to e de santo Antônío e Almas da Vila da
Itabaiana, em que vai de distAncia desta
matriz do Jerlmuabo aos llnútes das ditas
duas freguesias trinta e sete léguas. E dêstes
poços de água que são salobras e pesadas,
bebem os gadOS e moradores das fazendas
situadas nas suas margens.

9

O nascimento dêste Rio Vasabarris é .sêco;
porque nele se não vê sinal algum de água
ou umidade, se. não enquanto duram as
cheias, acabadas as que.1s, fica. em terra, e só

com a formatura de rio llêco, com OS poços
dágua acima ditos só lIlde (?). Nasce DOI
campos do Enhama.raman que é um aertAo
deserto, que divide esta fregueala do Jertmua
bo da de Santo Antonio do Pambu, pelo po
ente, e corre o dito sertão deserto até o Bto
de BIIo Franclllco e dita FreguesIA. do Pam
bu por mais de 20 léguas de despovoado até
chegar as prlmelras fazendas do dito Rio de
São Fra.nclsco e freguea1a do PambU: conti
nuando o mesmo sertão deserto do Poente
para o Norte e dividindo esta Freguesia tam
bém o mesmo sertio deserto da Freguesia do
Urubu de baixo até chegar ao pr1melraa fa
zendas do Porto da Fôlha do Coronel Ale
xandre GOmes Fe.rrAo. Pelo nascente confi
na esta Freguesia com a da Vila do 1.t8Iar
to e com a de rtabalana por meio das quais
corre o Rio Vasabarrls e vai fazer barra no
mar. a.bailto da. cidade de sergipe dei Rey no
porto chamado Taporanga com as águas que
recebe das freguesias por onde passa.

10

Também pela parte do nascente COI1fiDa
esta freguesia do Jerimuabo com a. FreguesIa
de N.a. de Nazareth de Cima, da qUllol f01
desmembrada em o ano de 1788 por alvari
de Sua Real Majestade. Pelo sul contIDa com
Santa. Ana do Tucano, e t&mbém com a da
JacObina Velha, mediante entre esta do Je
rimuabo e a da Jacobina Velha um dJlata
do sertão deserto, em que se diz há maia de
30 léguas despovoadas.

11
Da povoação do Jerlmuabo a llOvoe.çl.o de

indlos do Massacará contando rumo direito
de norte a sul, vão 18 léguas, das qU&1s 12
são desertas. Por esta povoação de Muaa
cará. corre um rio, ou regato chamado dO
mesmo nome. Nasce acima da aldeia dOI
indios, légua e meia em uma fazenda cha~

da da Cruz. Corre permanente &tê pouoo me~

nOlS de um quarto de légua abatxo da poVO&
ção dos Úldios, onde de todo se llOJDe peJa
terra dentro, e dizem os naturala, que cor
re subterraneo mais de trinta léruas, e vai
desaguar no rio ltap1curu. corre do Poente
para o nascente, não é Davegável, nem im
pede passagem em tempO &lgUm.

12
Dest& povoação de indlos do Masaacará pa.

ra cima, buscando o sul, e poente, há 30 fa
zendas de gadOS DO terreno desta Freguesia
até a serra do Cassuca, umu situadas em
olhos d'água. na.t1VIl. e as ma.iB Ilàmente com
tanques, ou poços abertos na terra. Em. vã
rias distAncias estão umas daa outras, como
de uma légua, duas, três, e ma16 até 1Iete.
Da dita serra do Cassucá, buscando a nucen-
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ça do Rio Vasabarris, há trinta léguas de ser~

tãú deserto, por falta d'águas e capacidade
de as poderem farer, isto é poços, ou tanques,
porque êstes só se fazem em terras duras, e
aonde acham-se vertentes, que chovendo cor
ram as ágUas a encher os tais tanques, e não
se fazem em areais soltos.

13

De povoação de indios do Massacará cor
rendo para o nascente vão sete léguas até
a povoação ou aldeia dos índios Cariris, do
saco dos Morcêgos, nesta distância, ou meio
se acham doze sítios, ou fazendas de gados,
umas em rumo direito, outras para a parte do
sul, e outras para a parte do norte, situa
das também wnas em olhos d'água, e outras
com tanques; mediam umas das outras as
mesmas distâncias já ditas. Pela dita po~

voação de indios do Saco dos Morcégos não
corre, nem há rio algum, e bebem de vários
olhos d'água, tênues, que apertando qualquer
sêca, de todo secam, e desertam os índios, e
buscam as praias da comarca de sergipe deI
Rey.

14

Do Saco dos Morgécos correndo para o
nascente até confinar com a Freguesia do
Itapicuru e dai cortando para o norte até
a Povoação do Jerimuabo, se acham 58 sítios
ou fazendas de gados em distâncias diversas
umas das outras de uma a seis léguas; as
mais delas em sitios sêcos, e poucas há em
que se ache olhos d'água nativa, nem rio al
gum.

15

Nestas 152 fazendas e Povoação do Jerí
muabo, ou em todo o telTitório desta fregue~

sia, que consta de 70 léguas de longitude de
nascente a poente, e de 30 de largo de norte
a sul, não numerando os sertões despovoados
e desertos. há (não numerando os índios su
jeitos aos religiosos) 1.364 pessoas de comu
nhão entre brancos que não chegam a 80.
pardos, mestiço.s e prêtos cativos de um e de
outro sexo.

16

Vivem estas pessoas em 385 casas, ou chou
panas, porque só 4 são cobertas de telhas em
toda a. Freguesia, e as mais de palha; gente
a mais dela toda pobre. e de servir de criado
res de gadOs, ou curraleiros: de sorte que 00
mente 12 pessoas há em fazendas suas, pró
prias quanto aos gados, que quanto a terra
s6 um se acha em sitio seu que o comprou
à Casa da Torre, e os mais todos sáo forei
ros à mesma Casa.

17

Exceto os 12 donos de fazenda, ou dos ga
dos delas, que existem nesta Freguesia, e os
curraleiros, que são tantos, quantas são as
fazendas, tiradas as mulheres, e pretos cativos
também, tudo o mais é gente ociosa, sem
ocupação algwna, malfeitores e foragidos, uns
naturais da terra. e outros que de fora se vem
acoitar a esta freguesia, e não pOucos vivem
como bandoleiros porque não tem casa; e
assim são incríveis e indisíveis as perturba
ções, e malefícios que experimentam os bons,
princípalmente os párocos, cOntra os quais
tOdos os dias se atrevem com injúrias, opró
bi09 e malefícios, tais <Iuais se podem con
siderar de um povo, em que não há nem te
mor de Deus, nem respeito às leis humanas,
por não conhecerem nem justiça nem milí~

cia, mais que pelo nome, e não haver quem
os reprima ou castigue. E ainda que esta Fre
guesia é termo da vila do Itapicuru, esta mal
a pode COrrigir, e menos acudir aos inSUltos.
estando distante desta Povoação do Jerimua
bo mais de 50 léguas, e dos confins da Fre
guesia mais de 80 e menos a milicia de Ser~

gipe, a quem toca, que dista outras tantas
légUas, ou mais, não havendo em toda esta
Freguesia um só oficial de justiça, nem mi
lieia a quem se possa recorrer.

18

Em todo o Estado do Bras.il não há Fre
guesia de pior nome, que esta do Jerimuabo,
de tal sorte, que seu nome ê ouvido com te
mor em todas as partes. Os naturais, e mO
radores saindo para fora negam a pátria, e
Freguesia, os bons de envergonhauos, e os
maus por temor de seus malefícios. Os pas
sageiros, que se vêm obrigados a passar por
ela com seus comboios, gados e cavalarias,
que de outros sertões descem, principalmen
te de Jaguaribe, sertão de PernambucO e do
Piauí, o fazem com tal receio, como se hou
vessem de atravessar por ten'll, de inimigos,
ou de gentio bravo, e mui poucos são os que
não experimentam prejuÍZo em seus gados,
e cavalgaduras, principalmente se pernoitam
na povoaçãc do Jerimuabo, aonde vivem os
mais insolentes; e assim muito do serviço de
Deus de Sua Real Majestade e bem comum
será se se der o provimento necessário a tan
tos ahsurdos, desterrados os malfeitores para.
outras partes, onde se ocupem no real ser
viço de SM.

19

São tão absolutos, que o primeiro Pároco
desta Freguesia não Os pôde sofrer mais que
um mês, e deixou a Freguesia desistindo dela
para sempre, dizendo que no Jerimuabo nem
um instante queria estar, ainda que por isso
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merecesse ser pontífice. O segundo se regia
more castrorum, não saindo jamais de casa,
nem ainda para a matriz, senão acompanha
do de seus escravos armados. O tereetro,
muitas vêzes o injuriavam, e intentavam lan
çá~lo fora da Freguesia com desatenção e
violência. O quarto e qUinto da mesma for
ma, que lhe entra.vam pela casa enquanto
estava. dizendo missa, e lhe tiravam o ce.va.
lo da estribaria, e pondo-o à porta da Igreja
Selado mandavam que nêle montasse e se
fOsse embora que o não queriam mais por
pé.roco. O sexto, que em oito anos tem 80
frido, não lhe valendo tOda a prudência, e
paclêncla, de que se tem valido, nem ainda
o Jamais pedir em todo êste tempo a pessoa
alguma os seus emollmentos paroquiais ven
cidos. que se querem, os pagam, e se não
querem o não fazem.

20

Nem assim. deixam de o desatender todos
os dias, e de presente com maior excesso;
porque .Irritados por declarar o Pároco al
guns que não satisfIZeram aOs preceitos
anuais da confissão e comunháo. se junta
ram 20 e poucos mais ou menos em nOite de
Natal, e entraram pela Igreja adentro at
mados, de armas de fogo com descompos
tas vozes, gritando que o não queriam, nem
reconheciam mais para Pároco. OUviu, e lIO
freu com paciência necessária nos mJn1stt'Oll
de Cristo, e sem lhes responder uma SÓ pa.
lavra. continuou nos oficios divinos por nAo
ficarem mais de 300 pessoas sem missa, U
quais incitavam, e convidavam Os 20 malfei
tores para o seu levantamento, se bem não
houve um só que os quisesse seguir.

21

Desa.brocharam a sua paixão. vendo o pou
co caso que fazia o Pároco atual das suas
desordenadas vozes e levantamento, e que
ninguém os seguia, em não ouvirem jamais
missa. e fazerem um assinado êles mesmos
com mü imposturas e calúnias. que lhes dita
O seu diabólico orgulho, contra o Pároco,
sendo os mesmos do motim aos quais al~

guns se acham excomungados pela sobredi
ta causa de não terem satiSfeito os preceitos
quaresmals os mentores e assinados; por não
acharem uma só pessoa que lhes quisesse as
sinar. e.fnda que as ameaçam, que por fôrça
de armas os farão assmar; e esta é li. emen
da, que tomam. e o recurso que buscam por
melO!> tão sinistros, e incompetentes. assim
que a não haver & providência necessár1& a.
tantos excessos cometidos, e para se obviar
os futuros. desistirá de todo e para sempre da
FreguesIa o pàroco. e Sua Real Majestade
por quem foI apresentado, e cOlocado por B.

Eu. Reverendíssima nesta Igreja a poderA.o
prover em quem fôr servido.

22

Finalmente não há em tôd& a PretruesIa
capela alguma anexa ou filial, mai& que \UI1&
de todo arruinada no mesmo stUo do Jer1
m\lll.bQ, a. qual a. fêz o POVO com o titulo de
N.B. das Brotas; foI ereta debaiZo da juria
diçáo ordinária, e anexa, ou flllal 1 matl'1l
do Itaplcuru antes de se desmembrar esta
Freguesia dela. A casa da Torre a dotOu com
o dote costumado de 6 mll réJa anuais esta
belecidos ou fundados na terra, e gado do
mesmo sítio do Jerimuabo. Muitos anos •
conservou esta capela sem capello, clêrtlO
secular. sujeita ao ordinário. e ao Pú'OcO, e
é que deposto o clérigo capello. deu • CMa
da Torre a mesma. capela. aoa reliI1oeo8
franctscanos para que servissem de milsto
ná.rtos dos lodioll Mungurus e Cll.l1acéS, que
neste sertão Viviam aldeados e 0888& mesmo
tempo deu a Casa da Torre aos mesmos ~
llgiosos a capela da. Bantl8a1ma TrIndade do
Massace.rá para o mesmo eteito, como acJma
se toca.

23

Assim se conservou alguns an08 esta. ca
pela de N.s. das Brotas. até que os rellrfo
soe franciscanos desertaram desta povoaçlo
do JerimuabO, ou pelo doentio do clima Da
queles tempcl6, ou por nAo se atreverem a
IIOfret' as insolências do povo, e f1eOu ao ea-
pela sem missionários, nem capello. Ne&te es
tado se achava em o ano de 174&, em que
por alvará de Sua Real Majestade a criou
em matriz com o titulo de Sio Joio Batlsta
o ilustríssimo arcebispo Dom Bebastilo :Mon
teiro da. Vide, deputada. ao dita capela por
matriz interinamente, enquanto se DAo fa
zia nono matrl.z.

24
Tanto que a casa da TOrre viu que a cape

la sema de matriz, vendeu 08 gados, que
obrigados estavam ao dote da capela, e ar
rendou o sitio ao Capitão Joio Barboaa Ba
bello comprador dos mesmos gados, e bouve
assim todo o dinheiro que se achava. junto
não sórnente do dote vencido, mas tambelV
de várias esmolas, pretendendo outross1m. em
Portugal ter apresentacão dos Pároeoa para.
esta Freguesia, com o fundamento de ser sua
a capela de N. S. das Brotas, na qual se cria
va a nova matriz. de B&o Joio Batista do
Jerimuabo.

25

FrustrOll-se-lhe o seu requerimento com a
nova matriz que o Benhor Rei Dom Joio V
de saudosa. memória, que santa Glória haja,



OUTUBRO A DEZEMBRO -- 1970 453

mandou fazer a requerfmento do Pároco, en
tão existente o Padre João Coelho de Bessa,
a custa de Sua Real Fazenda, do mais pron
to dinheiro que houvesse; e feita a matriz,
ou para. melhor dizer, posta em tênnos de se
poder nela. celebrar, ficou ao desamparo a
capela da Senhora das Brotas, e de todo se
arruinou, como ainda hoje se vê coberta de
mato, por cuja causa se mudou a imagem
da Senhora para a matriZ, onde está.

26

.A obra da nova matrIz foi rematada por
28.000 cruzados, e 300 mil réis. Pois, se em
têrmos de dizer m1ssa nela porém foi a obra

o de tão pouca duração que em menos de 11
anos se arruinou de todo, e abateram os te
lhados do corpo da igreja vindo ao chão
abertas as paredes tõdas de alta a baixo, e
ameaçando total ruina ainda qUe se ache em
pé, como é a capela-mor, sacristia e casa
;:la fábrica. E já em ano de 1749 em que
desta Igreja tomou posse O pároco atual, a
achou com manifesto perigo de vir para o
chão.

27

Como de todo se não tinha acabado a obra
real, e nem o rematador dela a acabava, an
tes o não achou já na Freguesia o Pároco,
por se ter ausentado antes da sua chegada,
entendeu o mesmo pároco que ainda haveria
algum pagamento para fazer na casa dos
contos, para com êle se reedificar ou repa
rar a obra real; e recorrendo ao Provedor
mor dêste Estado do Brasil, se achou que de
tOdo tinha o rematador Antonio Correia de
.Araujo Portugal levantado todo o preço da
rematação, com um têrmo de vístoria que
apresentou, de que a obra estava de todo
acabada, e posta na sua última perfeição, se
gundo os pedidos da arquitetura, e planta,
que fôra mostrada, e ainda cOm mais perfei~

ÇÕ€s, do que mandava a, mesma. planta; por
que além dos 28.000 cruzados e trezentos mil
réis, preço da rematação, se açhavam incluí
dos na mesma obra real mais quinhentos mil
réis com que concorrera o povo. São formais
palavras do têrmo de vistoria, que na casa
da Fazenda Real se acha; quando a dita
obra de todo a deixou o rematador por aca
bar, na forma que ainda se vê.

28
Em o ano de 1754 de todo se arruinou a

ohra da matriz' de tal sorte que foi neces
sário ao PárOCo mudar as santas imagens
para sua casa, onde di2;ia missa, até que con
sertando o melhor qUe pôde, segundo suas
poucas posses, e tênues reditos da. Freguesia
s. casa destinada para a Fãbrica contígua à
capela mór, por ser a que se acha com me-

nos ruina, nela levantou altar, em que diZ
missa, e exerce as funções paroquiais, por não
estar a capela mór capaz de se dizer nela
missa, ainda que se acha em pé, pelo mani
festo, e certo perigo que ameaça; e sómente
serve a Igreja de cemitério.

29

Logo no ano de 1754 recorreu o Pároco
atual a Sua Real Majestade que Deus Guar
de, pedindo ajuda de custo para a capela
mór, sacristia, e casa de Fábrica, represen
tando~lhe não somente por petição mas tam
bém por uma sentença de justificação al
cançada da Ouvedoria do cível da cidade
da Bahia, e outros documentos autênticos, e
euriais, o estado em que se acha a matriz,
pedindo por conclusão do dito Senhor fôsse
servido mandar dar a necessária ajuda de
custo para a obra da matriz, ou consignar
para a matriz a igreja da Santíssima Trin
dade do Massacará, visto não haver outra
alguma capela anexa, ou filial, em todo o ter
ritório desta Freguesia, na qual interinamen
te se possam exercer as funções paroquiais.

30

:tste requerimento entende o Pároco que se
perdeu no infausto ten'emoto da cidade de
Lisboa, porque até o presente não teve dêle
notícia alguma. Esta é a relaçáo mais exa~

ta e verdadeira que da Freguesia de São
Batista do Jerimuabo do Arcebispo da Bahia
pode dar o seu pároco atual, que recopilada é
a seguinte.

31

Tem a Freguesia do Jerimuabo três po
voações: li. do Jerimuabo, ou da matriz, com
32 casas ou choupanas, nas quais vivem 252
pessoas de comunhão: a do Massacará, que é
de indios, e nela se acham mais de cem ca~

sais e dista esta da do Jerimuabo 18 léguas;
a do Saco dos Morcêgos também de índios,
em que há 800 almas, e dista do Massaeará
7 léguas.

32

As pessoas de comunhão que há em toda a
Freguesia tanto na povoação do Jerimuabo
como nos demais territórios que consta de
'10 léguas de longitude de nascente ao poen
te e de 30 léguas de latitude de norte a sul,
são 1.364 não numerando os índiOS das duas
povoações e vivem estas pessoas dispersas
em 152 sitios ou fazendas de gado, nas quais
se acham com as casas da Povoação do Je
rimuabo já ditas, 285 casas, ou choupanas,
por serem só 4 delas cobertas de telhas e as
mais de palha.
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33

Tem o terrttórlo desta Freguesia três rios
a saber, o Jerimuabo que nasce, duas légua!>
acima da matriz e passa pelo meto da. povoe.
çAo chamada Jerlmuabo; o rio Vasabarris
que passa meia légua desviado da dita po
voaç.l.o e n~e 33 léguas acima da matriZ;
() rio ou regato denominado Massacará, e
nasce acima da Povoação deste mesmo no
me légua. e meia, e por meio dela pa.ssa.
Dista o Jerlmuabo do Vasabarrls meia lé
gua e o Vasaba.rr1s do Rio Massacará 1'1 lé
guas e mela.

34

Tem esta. Freguesia as 19rejas segumtell:
a matriz arruinada em muite. parte, fi, cape
la de Nossa. Senhora das Brotas, junto a mes
ma matriz de todo desbaratada e só com as
paredes em pé; a 19reja da Banttssima Trin
dade do Massaeará que é misslo de indios
SUjeita aos reUgiowso de Sio Francisco, e a
Igreja da Ascensão do senhor do S8co dos
Morcêgos que também é de fndIos sujeita
aos religiQSOs da. Compantrla de Jesus.

35

Vive o povo desta FreguesIa de criar gado
vacum e cavalar, e de alguma lavoura em
anos Invern060S sômente, por ser nela maior
parte o terreno sêco e estéril. SAo mais ocio
sos, e sem ocupação alguma do que os que
têm êste ou aquêle emprêgo.

36

OS sobreditos rios não do navegáveis, nem
impedem passagem ou se carece de pontes.
salvo para. a gente calçada, e só enquanto
duram as che13s se põe de nado, e não dia
vau em parte alguma; rebaiXadas as águas
das cheias, dão passagem franca em qual
quer parte, exceto nO!l poços que em se faz
o Rio Vasabarrls, por serem fundos.

Matl1z de aio Joio Batista do Jerimuabo,
29 de dezembro de 1758 anos. - Januario
Joseph de Souza Pereira - Vigário.

DOCUMENTO n.o 2.666

<tem vários anexos)

Lista das informações e disposições que pOr
esta frota de 1757 se remetem ao Arcebispo
da Bahia dos VigáriOs dêJe mandadas da.r
pelo Reverendissimo Arcebispo em cumpri
mento das ordens de SoM. FldeUssima exped.l
das pela sua Becreta.ria. de Estad() do U1ka~

mar no ano de 1555.
Cidades:

1 - São Salvador de Todos OS santos
2 - Nossa senhora da Conceição da Praia

S - Bantissimo S&eramento do Pilar _
Praia

4 - santo Antônio além do Carmo

5 - Bant1ssimo Bacnunento da rua do
Passo

6 - santIsslmo sacramento e Bant'ADa

7 - SAo Pedro Velho

8 - Nossa senhora das Rotas

9 - Vitorla
Destas nove Freguez1as se compOem
a cidade e seus subtU'bi08.

Ramo du VJlaa do Sal:

1 - Invenção da. santa. Ana. da vUa d06
nheoe

2 - São Boaventura de Poch1m
3 - sAo Miguel da Vila de 810 Joeepb ela

Barra do Rio das Contas

4 - Nossa senhora da AB8unçlo da Vila
do Camamu

5 - São sebastião do Maranhlo e Vlla

6 - santo AntOnio de Jequ1ricà

7 - Nossa senhora do Ro8irfO da VUt.
do Calru

8 - Esp!rito Santo da Vlla de santo An
tônio de Bolpeb&

9 - Nossa senhora da Ajuda da Vila de
Jaguar!pe

10 - N06Sa Senhora de Nasaretb

11 - Sio Veta Crus da Ilha de ItapArica

12 - Santa. Madre de Deua de PirajU1i

13 - Santo Amaro da Ilha de Ita)lfork:a
As sobred1tas 13 Freguez1as 810 t0
das as que se contém no ramo das
Vilas do SUl.

Rec6neavo da cldalle:

1 - Nossa senhora da PurificllÇAo da
Vila de Santo Amaro

2 - São Pedro de Tararipe. e Rio !'undo

3 - Nossa senhora da Oliveira d08 CBm-
pinhos

4 - Nossa senhora do Monte
5 - Nossa senhOra d.o socorro
6 - Slo Gonçalo da. Vila de São JI'ran

ctsco

7 - São sebastião das CAbeceira.s de Paso.
sê

8 - São pedro do Monte
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9 - Sâo Estevão do Jacuipe

10 - são Bartolomeu da Vila de Marago
gipe

11 - Nossa senhora da Encarnação do
Passé

12 - Nossa senhora do O de Paripe

13 - São Miguel do Cotigipe

14 - São Bartolomeu de Pirajá

15 - Nossa Senhora do Destêrro do Outei
ro Redondo

Ramo do Sertão de Baixo:

1 - Nossa senhora da Vitória da Cidade
de sergipe deI Rey

2 - Santo Antão de Vila Nova Real do
Rio de São Francisco

3 - Santo Antônio do Urubu do baixo
São Francisco

4 - Nossa Senhora da Piedade da. Vila
do Lagarto

5 - Nossa senhora de Nasareth da Vila
do Itapícuru de Cima

6 - Jesus Maria José e São Gonçalo do
Pé do Banco

7 - Nossa. Senhora do SOcorro da sezui
guiba

8 - Divino Espírito Santo do sertão do
Inhambupe de Cima

9 - santo Antão e Almas da Vila de Ita
baiana

10 - Nossa Senhora dos Campos do ser
tão do Rio Real de Cima

Sertão de Cima;

1 - São João Batista do Jerimuabo

2 - Santa Ana e Santo Antônio do To
cano

São as que até o presente tem che
gado.

DOCUMENTO N," 2.717
(Anexo ao n." 2.666)

Freguezia de São Boaventura de Poxim

Exmo. e Rmo. Senhor
Manda-me V. Exa. descrever as povoações

desta Província com a individuação que ex
pressa a ordem de SM. que proximamente
recebeu. Sem demora vai correndo a. pena
que é assim como é de escrever fôra de voar
mais prontamente obedecerá e ainda assim
em 12 léguas de tanto despovoado prlmeíro

havia de causar como a pomba da. arca, de
que chegasse a descobrir povoação. Bem mos
tra ser esta a Paróquia a extrema, e prin~

cípio do Arcebispado, pois de tal sorte tem em
si unidos o fim e princípio que sem jamais
passar do seu Principio se vê qua.se reduzida
ao fim. Tõdas as suas coetâneas que não são
menos de dezenove se vem aumentadas nas
Igrejas edificadas à custo da Real Fazenda,
no culto e ofícios Divinos e pelo conseguinte
no povo, no comércio, e opulência. Só ela em
tudo é a mais tênue e diminuta, e trazendo
os mesmos requerimentos há mais de dez
anos na Côrte, jamaiS chegaram ao despacho,
e agora totalmente pereceriam na ruína uni
versal de Lisboa, e com êles as esperanças.

1

Divide as duas Dioceses do Rio de Janeiro
e da Bahia o Rio por antenomazia Grande,
pelo copiOSO das água.<;, impetuoso da corren
te, e precioso dos cabedais, e não menos
grande pelo poder de dar e tirar jurisdição:
nas margens do SUl a dã ao Rio de Janeiro
e atira a Bahia. Nas margens do Norte atira.
ao Rio de Janeiro e a de Bahia. Trás o seu
nascimento do Sêrro do Rio, donde pobre de
águas e rico de ouro, e diamantes vem ferti
lizando as Minas, e engros.sando cada vez
mais com outros muitos Rios, que desaguam
nêle, faz barra. finalmente nesta costa pela
qual somente podem entrar, e sair barcos,
e somacas. Nas fabricas de contrato dos dia
mantes se denomina êste mesmo Rio Giqui
tinhonha o que refiro para relação, que me
deu uma Bandeira de Paulistas que por êle
desceram a esta Freguesia.

2

Não consta a distância que há da última
povoac:.âo das Minas a barra do dito Rio; o
que sei é que subindo" por êle alguns doo meus
freguêl:es chegaram em 15 dias à. cachoeira
grande, onde não poderão mais passar as
canoas, que é no último cordão de serras a
saber, já nos campos gerais, e quando volta~

ram rio ababco ga.'ltaram sOmente 6 dias
pelos quais se pode regular a distância. ~stes

deSCobridores subindo ao altíSSimo e dilatado
assento da dita cachoeira, pelos lugares onde
seca o no, a que chamam Intaípabas, ainda
tiraram suas amostras de OurD, que trouxe
ram a três e quatro oitavas cada um, mas
não assistiram senão uma semana por lhes
sair o gentio.

3

Duas léguas da barra para cima não se
pode navegar por este rio senão em canoas
com boas varas assim pela violência com
que corre como porque dos fins de outubro
até maio, passadas as cheias, e mais tempo
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fica tudo sêco, que se passa B vao exceto
alguns caldeirões, (lU c.a.nata. 1: muito alegre
e apraz1vel a vista com espaçosos bancos,
ou 00010 VUlie.nnente chamam. ooros.s de
areia em todos os cabos das voltas, vlÍ1'1&ll
ilhotas pelo meio largo e espraiado mais de
trezentos p8&S0S, ou braças; e assim vai até
a prlmetra ~hoeira. olto dias de viagem
para cima e três para ba1Xo e dai por diante
outrv. tanta. dhiàncla. tudo é la.gea.do de pe
dra dur1ssima por uma e outra parte e
muitas ()rã1.mS de cachoeiras nos fechos das
serras até chegar à grande.

«
Costumam os moradores Ir para. a de cima

quando está. sêco sõmente por divertimento
à caça; levando consigo índios, e gente ar~

mada de guarda. li: para ver de uma. e outra
parte OB sities admiráveis para moradia, as
terras excelentes para tôda. a. lavoura; vlsto.
sos montes, dilatadas vargens, tudo coberto
de matas virgens e madeiras de leI e espe
ciais da América, v.lnhatelros, ja.ca.ran.dá.s,
aeJse.frás e Pau Brasil. que daqui o levava
antigamente o contrato e a.inda hoje se
conserva. no lugar onde êle se pesava a
denominação do Peso do Pau. Tudo porém
infestado e pow,úd<l das duas nll.ÇÕe& Pataxós
e AnaxÓS, que corridas ao poder das Minas
se vieram. 8.CGítu nesta grot& de ma.to, que
corre à beira mar onde não sentem forças
nem. há. quem 0& petslga, antes vitori06OO
passeIam por ~stes bosques como dentro de
mU1'1l.1l.\a.s, e ~tri.s de cada pé de pau se
teme wn TapU1a porque donde menos se
cuIda vem a ~t>.

5

Logo no Pontal do Norte do dito Rio
Grande onde chamam o Peso do Pau, pela
r&do acima declarada, estão aldeados os fn
d10& Menhans a:bitl'àliamente adm1nl&trados
per wn Capitão da ConqUista sem a fonna
e d1reçi,o do Rqimtmto das aldeias porque
nem tem Igreja nem querem vir que esta
matriz ou ea.pelv. viZinha. para. 0& 1nstruir na.
doutrina cristã, e nem ainda se sujeitam a.
apreendê-la na ID1!'Sma aldeia com wn ins
trutor a quem os tenham recomendado, e o
pior é morrerem como brutos sem os sac:ra
mentos pelo os nAo procurarem. Apenas tra
r.em. os tillltlS pIa'a se batizarem e j~ depois
da Festa do Espfrlto santo se vem contesaar,
&em te~m tIS mais d~le5 capacidade para
iSsO.

6

Desta. poU.CtI. &u~~\~io, e volunta.rl.edade dtlS
1ndfos resulta primeiro Que se por uma
pa.tte tnt1midun, e llnpe(iem o pa.sso as in
vasões do gentio, pela outra destroem OS

moradores cmn contínUQ6 le.troein101S em suaa
laVOu.l'llS, dos quats. não é prtvUecJ&do o pI.
roca, antes ésses 8Ó dlo 08 benllll8el que 1bea
tira. Resulta. segundo que de ma.ia de cem
índios tnãiores de qua.torze anOl!l, todos nu-
cidos e CrladC6 no Grêmio da Igreja, por
quanto não existem mais 08 progenitores
extraid06 do gentllismo sbmente vinte e um
são de comunhão, aos qualB acrescem o rete
rido C8pltfi,o de Conqu1sta, e seua arregadoe
que par todOl! fazem o núJnero de 35 peseoes
de comunhão.

'1

Partindo da dita Aldeia para o norte an
dada uma légua bem. puxada Já. se carece
de canoa para passar a barreta chamada
as Farinhas. Provém esta denomfnaçl.o de que
por aquela parte entra o Rio de P&tJpe com
um traço até o combro da praia, e ali. ll8
embarcam 8.'! farinhas das roças cIrcunvizi
nhas, e quando descem as cheias do sertIo,
e vem o rio de monte a monte, transborda por
aquele cmnbro por ser a parte mais baixa
e abre 8 dita barreta.. a qual breVemente
entope o mar; agora porém. por pecados vai
em 6 anos ficou perene causando-nOfl o pre
juizo de salgar o rio, e afugentar o peixe para
oima em busca do natural da água doce, onde
tol criado.

8

Ajuntou~ae o Rio de PaUpe com o mar
por esta barrete. taa sua. ilha. que fie estende
por'espaço de quatro léguaa até a barra geral
do mesmo rio, e não tem ma1s I.s.rgueza que
e. de 200 OU 300 patlilOS ou braças em. partes
conforme as enseadas. Na primeira légua
1Ine<Ua.te. à dtte. bs.rrete. está B1tuada. a p0
voação dJvfdid& porém ou d18trltnúda em 3
lugarej06: o pr1metro se cha.m& Embuça
Grande que vale o mesmo que JIlnllftlAa.
Grande, e nêle existem 62 pesIlO88 de oomu.
nhio, e tem capela da. invoe.açio de SAo Joio
Batista feita. de adGbes de barro. e~
de cal, sem mais paramentos que para haver
de celebrar nela o pároco traz OI) omamentcl8
da matriz. Begue~se da Companh1& um. quar
to de légua a Embuquinha, que quer d1r.er
enseada pequena, e a.1 lIe acham U peasoA8
de comwmlo, e ·mais 35 no restante da. légua.
até o últtmo lugar chamado Patlpe, que llO1"
todoo fazem o número de 4G pesecaa de
comWJhAo.

9

O nome de Patipe é genérico a todo o
Rio, e própriO sOmente dêste lugarejo. porque
também fol geral a numer08idade de Portos
dos quais hoje rara vez aparece algum, donde
na língua brasileira. se deduz a SUB. etimologia
e vale O mesmo. Patipe que Rio dos Patos; a
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sua barra é sômente capaz de barcos, e 5O~

macas, e assim ela como todas as outras
defita costa são de areia e nenhuma se pode
passar de um quarto de maré cheia por dian
te, porque entra. a arrebentação do banco
para dentro, e só se poderá passar em uma
boa canoa de 4 palmos de bôca com bons
remos. e ainda assim com seu risco.

10

!: navegável até a povoação de Embuca
Gmnde, e dai para cima quanto se puder
romper a correnteza e em canoa. até as suas
cachoeiras, que correspondem na distância às
do Rio Grande, segundo a ordem das serras,
e o gentio em várias partes tem entrado de
um rio para outro. consta de pessoas que
desceram por êste rio que tem o seu nasci·
mento nas Minas onde se chama o Rio
Pardo, sem dúvida porque lá por cima o
sombrio do arvoredo na estreiteza de 25 ou
30 passos e em partes menos o fazem espesso,
e tristonho. Não lhe faltam também madei
ras, e terras fertilissimas com muitas como
didades.

11

No cabo, ou pontal do norte do dito Rio
de Patipe mete o mar um riacho que vai
obra de um quarto de légua fazendo penín
sula pouco ma1s larga de 50 ou 60 passos
geométricos. No princípio chama-se o rio
da Juciá. corrupto e vocabulo brasflioo
Yuceia, que quer dizer sêde de água, porque
ali não havia senão água salgada. Hoje po
rém cessou a origem desta" denominação
;porque obrigados 05 viandantes da necessi
dade deram em cavar e fa:z.er cacimbas, e
a poucos palmos de fundo acharam água
perfeitíssima com admira.çáo de que em tão
pouca distância tirem aquelas areias ao mar
todo o amargo e salobre.

12

Por detráS do Juciá 3 ou 4 léguas pela terra
dentro nasce o Rio do P~ de uma lagoa,
e vindo em busca do mar como querendo
partir o Juciá de meio a melo, deixa. entre
ambos, espaço de 50 passos de terra, onde
chamam o Porto do Mato, e se arrastam
canoas de UJn rio para outro e desviando-se
para o norte com seus giros abre a sua barra
uma boa légua distante da. barra de Pat1pe
formando entremeio península, em partes
mais larga de meia légua. Continua por dian
te com mais dilatadas voltas, e formando
ilha sem largueza em partes de quarto de
légua. abre outra barra chamada da Coman
datuba. nome brasilico que signífícl\. freqüên
cia de favas, talvez porque em algum tempo
houve abundânCia delas no lugar.

13

Por ambas estas baxras, e por todo o rio
até porto do Mato navega qualquer barco, ou
soma.ca. Porém que são de vir buscar baxcos
ou somacas onde não se vê senão as fazendas
despovoadas, e desertas por uma e outra
parte do no. Com tal extinção que à fazenda
das Coroanhas, logo abaixo do porto do mato,
que SÓ ela tinha mais de 100 almas, lhe
valeu servir o rio de foco. para que não pas
sasse o gentio a nado sem se sentir se não
quando frechava ou matava. Hoje só exi.stem
no Pontal do Sul da dita barra. do Poxy 76
peSSoas de comunhão, os quais por viverem
nas suas datas de sesmarias se sUjeitam a
estar como sitiados plantando em áreas safas
e cheias de fOrmigas, e o pior é que para
haverem de comer o peixe que é o sustento
ordinário o vão pescar dai a uma légua na
barra de Patipe, pelo não haver e ser mui
vasqueiro no rio do Poxy.

14

Poxy de quem toma. geralmente a. denomi
nação tôda a Freguesia por estar nêle fun
dada no meio da. povoação a Igreja matriz
que é arajo (?) São Boaventura.. lt a dita
igreja fabricada de adobes de b'arro, e rebo
eMa de cal, sem mais retábulo nem de taboa
lisa com 4 tintas grossas. nem mais orna
mentos que para rezar a missa sem rubrica.s
de c6res. Até no que respeita a Deus e aos
Santos no que não devera, se confonna o
poxy com fonnal significado do seu nome,
porquanto esta dicção Poxy é vocábulo brasf~

lico que significa. cousa feia e ruim. Cuido
quis Deus Que a assim o pennite, debuxar
nesta Freguesia um emblema, cUja letra é o
seu títUlo São Boaventura do poxy para noo
esforçar com a memória. da bem~aventu:rança

significada em São Boaventw-a e com o de
sengano de que a ela se não vai, senão por
penalidades significadas no Poxy, conforme
o texto recepisti bona in vita tua.

15

Entre tantas penalidades goza o Poxy a
segurança das frechas do Tapuya, das
quais não escapam nem ainda. os que de ca~

minho passam da Comandatuba para Una.,
senão é debaixo das anuas e com cautela..
A metade da Freguesia do PoJ[y para o Rio
Grande está povoada de cristãos, a outra me
tade do poxy para Una é vagamente habi
tada do gentio; e como está diVidida em dOis
rebanhos, católico e gentílico, vem a ser melo
cristã, meio gentia., sendo certo e repetidas
vêzes definido da. Cadeira Vaticana, que um
e outro rebanho é de ovelhas por quem deu
o Divino Pastor sua preciosa vida, que por
isso lhe chama suas ex alias oves habea quae
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non sunt ex hoc ovili; e talvez· se}am estas
predest!nadl1S para se unirem ao rebanho
universal da sua Igreja. O e quem fora digno
instrwnento de sua conversão.

16

Mas corno pelo ofício estou OferecIdo aos
perigoo, nAoo recuso dar um 1i!a1to a Una, pe.ra.
por aí o fim da narração, onde também finda
a Freguesta e seu terreno. l; o rio Una a
divisa, ou divisA0 entre esta Freguesia e a
dos I1heo&. Referem que nasce das Minas,
onde tem o mesmo nome de Una, (lua no
idioma dos naturais significa cousa prêta, e
tais parecem as águas,

(segue um desenho, imposslvel de reprodu
zir sem cóPia xerogrática)
deste rio pelo Olla<lO e trondooo das ribeiras.
Foi navegado de muitos barcos e somacas por
espaço de 3 léguas desde a barra até a sua
cachoeira, o que tudo estava por uma e ou
tra. parte povoado, e só da parte desta Fre
guesia haviam ma1s de 200 aIme.s. RG~e só
aparecem os. lug&res, e Be está logrando o
bé.rbaro dos trabalhos dos ert~ooem muitas
árvores frutUeras, que ficaram por aquela.s
fazendas, e o que é ma.is para sentir servln
dowlhe de rancharia a capela que fOI de
invoeaçl.o de Nossa senhora da ConcelçAo,
cujo edí1'lclo ainda eXiste.

Tenho exposto a V. Exa. quanto por noti
cia e experiência de 15 anos que sou pàroco
nesta FregueSia, tenho adquirido, do que se
pode fa.r.er juizO, nAo só do que ela é senão
também do que pode ser; e náo sat1sfeJta a
minha obediência ofereço a recopfJaçio topo
gráfIca Inclusa, cujo lmpol1do lhe não mudll.
a natureza de ser o melo mais expressivo e
praticado para por diante dOI; olhos os luga
res mais remotos. A EJana. Pe6SO& de V. Exa.
Guarde Deus como HavemOl!> M~t~ 05 seus
stldft09. - Po:zy e de janeiro 20 de 1756.

De V. Exa. Rma. o mais humllde súdlto
- Roberto de Brito Gramacho.

DOC. N.ol 3.966 - fOOO:

Acho-me obrigado a dar esta conta sObre
os tndi05 e. V. Exa.. para que & !e.y\\ ptesent.e
a S.M. FideI1sslma que Deus Guarde.

São quase lnumeráveÚl 06 !Ddias gue me
tem pedido Pároco talVe2< por virem &S suas
choupanl18 red.uzidas a Vilas e as suas mise
ráveis pessoas e. Juizes Vetee4~ e. oomo
não os entendo me vejo precisado a dizer
lhes que me falem por eIlCl'iro, ou que tornem
com língua para os nli.o ver mais porque
sOmente páram nesta. cidade por enquanto
tem dinheiro para comprar água ardente. e
com o USO dela viverem esquecidos de 81.
Entre éstes se acham situados as duas aldeias

conJuntas a men08 de meia légua distalIte
uma da outza. e em cada uma :tnd1oa de
diferente nação, com dJstlpcia de 24 ~gqaa

desta cidade vArfos tndios etue l8l'VfIDl a 8K
no exercício de rebaterem. 88 entzadaa 40
gentio bárbaro sob o tundamento de um
CapItAo Mor e Bargento Mor d08 qu&IB todos
se paga soldo pela Real F8RJlda., rado por
que me pareceu dev1am ser entre todos os
mals atendidós e suposto lhe não pude.ue dar
Pároco, como pediam pago pela 1l'ueDda
Real, por não ter permIS8Ao p8B O fuer-~

me vez e dar-lhe (?) pago pelas rendu dMt&
missão por enquanto BM. nIo ordenar o
contrãr1o.

:!stes tndlos até aqui eram SI1dltee à VIla·
rfarIa de Outeiro Redondo, maa mal serv14011
de PIl.1'OOO, ass.!m pelll. dlsU.nc1& como por
dêles não tirar gênero algum de emolumento.
Chama·se o Cura. Que lhe consignei o P. Jo
seph da Silveira Brito. as aldeIas de Pedras
Brancas e Canmgueijo poucas léguas dJ&
tantes da Estrada Real das M1na.s e a ter
execução umas novas estradas que se pre
tend.e fazer por mais abrevtadas seri o aeu
passo, por meio de ditas aldeias.. O aoldo
que vence ditos indica slo 0& decl.8.radQll peJa
Provedoria~Mor maia o que pnho em .
gundo lugar COll!ltam por Párocos os mmOl
incertos noe documentos 1DclU!C8 &08 qU&ls
não tenho deferido mais que dizer lhe dou
conta a. S.M. de quem espere Leia nIo só a
respeito das sotredoras aldeias. m.aa p&ta
com as mais dJreÇões para lhe poder deferf.l'.

Ba.b11l. e ja.nelro 29 de 1759

Dmo e Exmo Benhor secretário de Estado
do Ultramar
Arcebispo da Bahia

DomullClbto seguinte
(meaua pasta.) :

nmo e Elmo. Senhor BecretárIo do Ezmo.
Rmo Senhor Arcebispo:

Diz o CapltAo-Mor André R&ln08 ee.r da
aldeia de N. B. dos Remédios, C&p1tA.o-Mor
e admlnlstrador dos fndl08 da .uncua lera!
posto por B.M. que Deus Guarde em alo Joeé
do Rio das COntas que lhe é sujeito junto
(lomo seus doméSticos elltio pedecendo graves
necessidades de sacerdote pela. falta. de sa
cramentos e como esta alde1t. fOBae crl.ad&
pelOl9 Revs. Padres da Piedade e v1n40 esta
cidade o Capl1Ao~Mor falou com o Padre
Perteito-Geral lhe disse que por falta de
saceniote não podia remediar e d1s8e que re
corresse à. Sua Eu. que lhe podia. dar reli
lPOSOS ele outra qualquer rellr1Ao excetuando
padres da Companhia por pressupostos das
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terras de que S. M. fêz mercê para a dita
aldeia pa.rt.irem com as dos ditos padres e
juntamente falta a capela pela. de ornamen
tos precisos que estavam servindo estarem
já velhos e também falta de sino, portanto.

Para que Vossa Exa.. seja servido mandar
por zélo e serviço àe Deus e de S.M. que Deus
Guarde atender o referido da petição acima
dar providencia B tão grande necessidade por
cujo benefício rogará a Deus pela vida e
SBúde de V. Exa.

senbor Se<:retário da Câmara.

Diz o Capitão-Mol André Ramos César
da aldeia de RS. dos Remédios, Capitão-Mor
e administrndQr dos índios da língua geral
posto por S.M. que Deus Guarde que para o
serviço de Deus e () de S.M. e para bem de
sua justiça lhe é necessário que Vossas Mer
cês lhe façam mereê manàar por qualquer
oficial de j1l8tiça presenciar a I'€ferida aldeia
tudo o que o dito capitão-mor tem feito na
dita aldeia dos serviços e benfeitorias que
pertencerem ao bem da dita Igreja e da
N.8. dos Remédios para que de tudo lhe
passe por certidão.

Mandada fazer a dHigência pelo escrivão
do senado:

De São José da Barra do Rio das Contas
dou fé em como indo à aldeia do gentio
que cita. IUl, cachoeira desta Vila da. Invo
caCão de N.S. dos Remédios ass1m refor
mado de novo urna das paredes da capela
mor da. igreja da dita aldeia, sacristia dela.
tUQO de taipa de mão, e o pavimento do chão
da mesma capela-mor de taboado; que me
declarou o superior capitão-mor ser feito
pela sua administração com ajutória. dos
indi06 da. mesma aldeia; em fé do que passo
a presente certidão por mim feita e assinada.
nesta. referida Vila, aos 27 dias do mês de
outubro de 1758 anos. - Felix da. C05ta
Pereira..

Diz André Ramos César, capitil.o~mor da
aldeia de N.S. dos Remédi06 cita no terreno
da vila. do Rio das Contas e 05 mais índios
dela, que I'€Correndo ao lImo. e Exmo. Senhor
Vice-Rei com a petição e atestação inclusa.,
foi () dito senhor Vice-Rei servido por despa
cho de 26 de abril dêste ano OJ'dena.r~lhes

que recorresse a V. Exa.. Rma. como com
efeito fazem os suplicantes, pois estão sem
sacerdote algum na dita aldeia que os dou
trine e lhes administre os sacramentos depois
que 00 Rvd06 Padres Capuchinhos deixa.ram
a dita aldeia que foi principiada pelOO grens
e se acha hoje paviada ('1) dos da lingua
geral; e como algUns sacerdotes que depois
lhes serviram aos suplicantes de rnissíoné,-

rios se tem ausentado talvez, pela falta de
maior conveniência e estão 00 suplicantes
padecendo grave detrimento e lhes fica a
freguezl.a mais de quatro léguas distante ao
Rmo Paroco dela s6 com wn sacerdote, seu
coadjutor, que só por acaso lhe pode ir algu~

ma vez lá dizer~1he alguma. missa com tra~

vessia. de rio acima e sôbre iSsO sequer intro
duzir na dita administração e os suplicantes
ao ex em ptos ('1) na forma das ordens de
S.M. e quer lhes pague emolumentos de con
trecenças (?) batizados e enterros; e os su~

plicantes querem ter o seu sacerdote missio
nário que comodamente lhes assista inda, que
concorram com o que puderem do suor do
seu trabalho.

Para V, Exa. seja servido nomear-lhes um
sacerdote de boa vida., e costumes, ou lhes
dê faculdade para os suplicantes o poderem
escolher e apresentar a V. Exa. proibindo ao
Rmo Paroco não se intrometa com os seus
por serem da aldeia e que restitua aús supU
cantes e a sua freguezía a sua imagem de
N.S. dos Remédios que em uma procissão de
preces lhe levou e até faça íuntamente es
mola de algum ornamentos velhos da Sé pois
os que tem na dita aldeia. já. se acham rotos
e incapazes ou lhes irusinue a quem devem
recorrer.

Exmo. e Rmo. Senhor

A missão ou aldeia de N.s. dos Remédios
sita no Tênuo da Vila de São José da Barra
do Rio das Contas foi principiada em oca
sião que na era de 1728. O Rev. Padre Frei
Domingos de Casena nOllSO missionário ca
puchinho andando em missões volantes
junto com o R. P. Frei JOSé Português Ara
bido, Vieram a fazer missão na Vila de São
José da Barra do Rio das Contas, li. cUja
missão assiStiram uns índios da Nação Grem,
que andavam no mato n1l8 e a modo de bru
tos, êles piamente se pode ver, Que movidos
da graça divina, pediram aos ditos Padres
de se aldearem, e de serem cristãos, debaixo
da direção de um missionário capuchinho.
Mas como em tal tempo não havia nêste
hospício missionário para essa empresa, e
desejoso o Exmo senhor Conde de Sabogosa
nesse tempo Vice~Rei do Estado do Brasil,
que se fizesse êsse serviço a Deus na con
versão daqueles gentios à nossa santa Fé e
sossegar os moradores da àita Vila, que re
cebiam bastante prejuízo por causa dos rou
bo5 e outros incultos que aqueles bãrbaros
continuamente lhes estavam fazendo, deter
minou portanto como o Pre. Pref. dêsse hos
pício que fósse para a dita paragem o dito
Frei José Arabido jilllto com um Donato
desse mesmo hospício por nome !nuão Felix,
que tinha barbas para assim satisfazer aos
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ditos índios que queriam um missionárto
Barbonio. O dito religioso Arabido com o di~

nheiro Q.ue deu a Fazenda. Real fabricou a
capela, e ajuntou 8. gente mUlto numet'OtWo
de duas na.ções chamadas uma Orem, e outra
Poourunché, porém da mesma. l1ngua. Se
principiou o serviço de Deus, ba.t1llando &O
Ca.pltê.O--Pedl'O que estando para. morrer, ti
já catequizado, pediu e recebeu o santo Ba
tismo, e no mesmo dia p8.SS0U para outra
vida.. Ao depoJs se reduziram para aldeia 2
filhos do dito defunto criados na. Vua. do
carnamu, e já. batizados por nome Joena. das
candeias e Margarida de Freire, moças de
propósito e capacldade, que depois easan.m
e serviram para t1rsrem do mato, aldearem
e conservarem 08 seUl> parentes. O dito P.
Frei J06é se não deteve nessa aldeiA mais
de li meses porque sendo falecido o dito
Innlio Feli" veio êle para. a cidade e foi
para o Reino. Ficou a dita. aldeia wn mêll
sem milllloo, no mês de 8gÓsto .de 1729 o
Pref. dêsse hospício à petlção do Exmo Sr.
Vice-Rei mandou a governar e fundar con
sentAneamente a. dita aldela e a dar-lhe
forma de mlssAo o Frei Bernardino de Ml.
lano nosso missionário capucho que tinha
já conservado e sempre qul.eta por 8 anos a
aldeia de Rodellos no seu tempo numerosa.
de 722 almas, reduzida e sujeita; e nessa do
Rio das Contas assistiu 29 tIDOS e melo a
saber de agOsto de 1729 até llO& 24 de feve
reiro de 1748 dia em que faleceu da vida
mortal, sempre governando a dita s.ldela
com bom sucesso. Depo15 dêle por ordem do
R F Anselmo Frei. desse hosplclo foI a go
vernar a. dita aldeia o Pret. FreI FeUX :Ma
ria de Cremonos também nosso misslonário.
que assistiu nela nAo seI quanto tempo e ao
depois com parte daqueles Úldios se passou
pela. nova ml.ssAo de SIo Fidéllo do Rio de
Una. A causa porque o P. F. Anselmo largou
aquela. al<1ela do Ria <le.s Contas e mandou
paasar o dito P. cremona para outra aldeia
só êle como Pref. de aquele tempo o pode
dizer pois nem eu nem os fréIs que aqui se
acham 810 sabedorea da dita c&u.sa, nem
em nenhum dos llvros que servem de Teg1s
troo neste hospício a acho IISSentado.

Essa é a informação que posso dar na
matéria do expedJdo na pet1çâo a ·V. Ex&.
R.everendlBsima e por ass1tn ser verdade pal!I
sei a. presente por miJn ass1nada. e peIos
rel1g:\OIlO5 meus súditos aqUi &SIl.1stentes neste
Hospicio de N. S. da. Piedade da. Cidade da
Bahia.. Hoje, 20 dezembro de 1758. - ass:
Eux Barnabé de Tebaldo, Prel. dos missio
ná.r1os capuchinhos italianos no dito Hos
pício - F. Angelo M. das Chagas - F.
Bento de RoVigo - F. Joio M. da S. 
lrmAo Felipe de Jod1.

DOeS. l'i.-II l.25S - 6:

Ilmo e Exmo. senhor:

Em carta de t1'ts de feVereiro d&lIe pre-.
sente &Do me dIz V. Bxa, que 8,K. bannc10
aprovado por Alvará de 17 de q6&to dO ano
ptóximo pe.s8&do o Diretório que formou
Franclsco Xavier de Mendon.c;a Purtado, G0
vernador e CapItão-Geral das C&PitanlU do
Pará. e M8.r&nhA.o. para o regime doa 1ndJoe
daquelas povoações, me ordenando que o
façam observar Jl&8 aldeias da:~
desse ~tado em tOdas aquelaa parte& que
lhe poàessem ser apUcávels para o que me
Ilm\mu V. Eu. algUns esemplarea.

PaTa. haver de proceder com todo o ac6rto
no que por essa cart& se me determ1na. me

. pareceu nAo só Justo, m88 muito conveniente
tear "la' no Conselho que. eM. mandou eri·
gir nesse Estado o predito Diretól10 para que
examinando-se muito atentamente todOl 011
pontas q~ nê1e se contem, se auentar ae
eram ou nAo aplicáveis às Povoaç6ea dtIB
lndlos da jurl8d1çAo dêste Estado.

Vendo o Conselho o pred1to D1retórlo lhe
pareceu devia interpor o seu parecer. que •
contem no papel, que juntamente com ..
será entregue a V. Eu., e como nêle ae
deduz largamente ê.& partes em que o tneIJoo
mo Diretório pode ser apliCável, e as em que
nf.o pod& ter aplicação nas alde:le.s do BraaU.
porque 06 índJos que as povaam etstAo e esti
veram sempre em muito inferior estado que
e.oa do Pari. e Maranhlo. não se me of~
que dizer a V. Ex&. outra C01A& 8. esse reepe1
to senAo que ficam. a passar-se 81 orden8
necessá.rLas parti. tlue em. tudo aqulJo que 118
JUlgou aplicável o mesmo Diretório, I) ba.ia
de ller sem perda de tempo nas~ d06
índios dêSte Estado eom que V. Ex&. f .....
presente a 8,u. para detennJnar o Q.Ue fOr
set'tid.o. Deus Guarde V. Elta.

Bah1.e.., 1,0 de junho de 1'159 - COnde D. Mar
cos de Noronha - Thomé JoB.<luim da Costa
Corte Real..

senhor:

Com a carta de of1clo expedida peJa se
~ de Estado d06 Negóefoa da M&rtnba
e DoDúnfo Ultrunartno na. dtota de trfII de
fevereiro do presente ano de 175&, se~
teram Q,() Conde Vice-Rei dêste Estado 011
exemplares, que contém O Diretório, Que
Jormou 'Francisco xavier de Mendonça Fur·
tado, Governa.d.or-GeraJ. das Caplt&n1aa do
Pará e Maranblo, para regime doa f11d1oa
habitantes delas, o Qual fOi V. M. servidO
aprovar para que se observ&slle DalI mesma
caPitanias, e pelo aviso da referlela. carta
<IrC1etuL V. M. que O Conde V1Ce-Re1 faça
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observar o mesmo Diretório das aldeias da
jurisdição dêste Estado em tôdas aquelas
partes, que lhes possam ser aplicáveis.

Comunicou o Conde ao Conselho, como
Presidente dêle, a sobredita carta ao Dire
tório, para que combinada a formalidade
dêste com a natureza, e estado das aldeias
pertencentes ao distrito dêste govêrno, ou se
mandasse inteiramente praticar o que pres
creve o sobredito Diretório, ou sOmente o
que pode-se adaptar-se ao sistema do Pais e
qualidade das povoayões de índios.

Vendo-se, pois, no Conselho o predito Di
retório com madura e vagarosa recisão, jul
gou que deVia fazer presente a. V.M. o seu
sentimento a. respeito de cada um dos pa
rágrafos do mesmo Diretório, proporcionan
do-se na sua opiniáo à utilidade do serviço
de S.M. a bem dos fndios.

No parágrafo primeiro do Diretório se ex
põem que, sendo V,M. servido pelo Alvará
com fôrça de leI, de 7 de junho de 1755,
abolir a administração temporal, que os re~

gulares exercitaram nos índios das aldeias
do Estado do Maranhão e Pará, mandan
do-as governar pelos seus respectivos prin
cipais, como êstes pela lastimosa rusticidade
e ignorância, com que até agora foram edu
cados, não tinham a. necessária aptidão que
se requer para, o govêrno, sem que haja.
quem 08 possa dirigir, propondo-lhes não só
os meios da civilidade, mas da conveniência,
e pezosua.ltindo-lhes 06 próprios ditames da
racionalidade, de que viviam privados, para
que o referido Alvará tivesse a. sua devida
execução, e se verificassem as reais e p118
simas intenções ele V.M., haveria em cada
uma das sobreditas povoações, enquanto os
índios não tivessem capacidade para se go
ventarem, um Diretório, que nomearia. ao
governador e capitão-general do Estado, o
qual deveria de ser dotado de bons COBtU·
mes, zêlo, prudência e verdade, ciência da
Jingua e de todos os mais requis.ltoo neces
sários para poder dirigir com acêrto os re
feridos {nltios debaixo das ordens e deter
minações que nos parágrafos seguintes ha
viam de declarar-se, as quais inviolàvelmen
te se observaríam, enquanto V.M. assim o
houvesse por bem, e não mandasse o con
trário.

A respeito dêste primeiro parágrafo: Pa
rece ao Conselho que seriam os Diretores
de que nêJe se trata mUito precisos, e multo
úteis nas Vilas novamente eõta.belecidas IW
distrito dêste govêrno para no regime delas
ajudarem a civilizar com mais brevidade aos
indios, porém que se faz impraticável por
falta de pessoas, em que concorram as gua
lidades, que essencialmente se requer, ou
lbes prescreve o mesmo parágrafo.

No segundo do mesmo Diretório se declara.,
e contém, que havendo V.M. declarado no
mencionado Alvará que os mdios existentes
nas aldeias, que passarem a ser vilas, sejam
governados pelos juízes ordinários, vereado
res e mais oficiais de justiça; e das aldeias
independentes das duas vilas pelos seus res
pectivos Principais, como SÓ ao alto e so
berano arbítrio de V.M. compete a dar juris
dição, ampliando-a, ou limitando-a, como
lhe parecer justo, não poderão os sobreditos
diretores em caso algum exercitar jurisdição
coativa nos .!ndios, mas imicamente a que
pertence ao seu ministério, que é a direc
tiva; advertindo aos JuÍZes Ordinários e aos
Principais no caso de haver nêles algUlU.ll.
negligência, ou descuido, a indispensável
obrigação que tem por conta dos seus em
prêgos, de castigar os delitos públicos com
a severidade que pedir a. deformidade do
insulto e circunstância do escândalo, per
suadindo~1hes que na igualdade do prêmio,
e do castigo, consiste o equilibrio da justiça
e bom govêrno das Repúblicas. Vendo, p0
rém, os diretores que são infrutuosas as suas
adVertências, e que não basta a eficácia da
sua decisão, para que os ditos Juizes Ordi
nários e Principais castiguem exemplarmen
te os culpados; para que não aconteça, como
regularmente sucede, que a dissimulação dos
delitos pequenos seja a causa de se come
terem culpas maiores, participarão logo ao
Governador do Estado e Ministro de Justiça,
que procederão nesta matéria na. forma das
reais leis de V.M. nas quais recomenda. V.M.
que nos castigos das referidas culpas se
pratique tôda aquela suaVidade e brandura,
que as mesmas leis permitirem, para que o
horror do castigo os não obrigue a desam
parar as suas povoações, tomando para os
escandalosos erros da gentilidade.

A respeito dêste parágrafo, parece ao Con
selho que o disposto nêle, havendo~se jã re
comendado aos Escrivães da Coma.rca a sua
observância, se lhe deve novamente reco
mendar que nas partes ou coisas em que
houver prevaricação dêem conta ao Govêrno,
de 6 em 6 meses, declarando os têrmos e
o estado em que se acharem as vilas res~

pectivas.

No parágrafo terceiro se propôem ser ine~

gável que os índios daquele Estado se con
servaram até agora na mesma barbaridade,
como se vivessem nos incultos sertões em
que nasceram, praticando os péssimos e abo
mináveis costumes do paganismo, não só
privados do verdadeiro conhecimento dos
ad.oráveis mistérios da nossa sagrada Reli
giã.o, mas até das mesmas conveniências
temporais que só se podem conseguir pelos
meios da civilidade, da cultura e do co-
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mércJo: e sendo eVidente que as paternais
providências de V.M. se dlr!gem l'm1camente
a cristianizar e civilizar êstes até ~n. in
felizes e m1seriveis povos, para Que ea.fam.
da 19norâncla. e l'U8tl.cl.dade • que se acham
redUZidos, P06S&ID ser útefl; a si, aos mora
dores e ao Estado; êates doJs VirtU080B e
importantes fins que sempre foi a. het\\1ea.
emprésa do lncotnparável ~o dos cat6I1COlJ
e f14el18s1mos relB dêate Reino, serAo o prln.
c1pal objeto da reflexAo e cUidado doe di
retores.

Parece ao Conselbo mandar remeter aos
escrivâes das CAmaras respectivas a cópia
dêste p~o, por serem c'lstes sujeitos
àqueles, a quem presente e inteinmente
pode incumbir·se • d1reçAo das povoaç6ea
em que resldeJ;l1.

O mesmo pareçer toma s6bre o pari.grafo
quarto: em Que se propõem que lHU'a se
conseguir o prlme1rO doa dois fina mencio
nados no parágrafo antecedente que é ct1s
t1an1Zar 06 indios, pOsto Que esta matéria por
ser meramente esP1r1tual pertence princ1pa1
mente il. exemplar vigllAnc1a do Prelado
Diocesano, sempre com espec1aJ1dade reco
menda aos diretores que da sua parte dêem
todo o ta.vor e ausillo, para que 88 deter
minações do dito Prelado ~t1vo .. d1r&
çAo das almas tenham a sua devida eXB
cuçAo, e que os f:nd1os tl'a.tem aos seus Pâ
rocos com aquela veneraçAo e respeito Q.ue
8& deve ao seu alto caráter, sendo 08 mes
mos diretores OI! primeiros que com 8A esr,m
p1ares ações da sua Vida lhes persuadam a
observincla do dito parágrafo.

A respeito do parágra.to qu1D.to, nI.o se
oferece ao conselho que dizer por ser proê
mio da matéria que incluem 06 seruJ,ntes.

No parágrafo sexto, se dedURI que sempre
tol máXim& 1na1~velmente praticada em
todas B8 nações que conquistaram. nG'IOO
domúrl08, iDtrodUZir lo8'o nos povos conquJ&.
tados o seu próprio 1dJoma, por Bel' 1nd.
pensável que êBte é um doa meios ma1s etf·
cazes para desterrar a06 povos niBtlcos a
barbaridade dos seus antigos costumes. e ter
mostrado a exper1êncla. que ao meamo passo
que se iDtroduz nêlee o uso da 1fnIua. do
Pr1nc1pe, que oa conqUistou, se lhes radica
tão bem o afeto. a vener&Çl.o e a obed1êncla
ao mesmo Prfnc:lpe. Observando, pois, todas
88 nações polidas do mundo Nte prudente
e sóUdo slstema, naquela conqUista, ee prv.
t1cou tanto pelo contrário que só cuidaram
08 pr1me1ro8 conqWstadores estabelecer Dela
o uso da Ungua que chamaram geral, inven
çAo verdadeiramente abominâve1 e dlabó11ca,
para que, privados os fndlOfl de todos aqulles
meios que os pod1am c1rillzar, permaneces
Bem na rústica e bú'bara suje1ço.o em qU1!l

até agora. se conservaram. Para de8terlv
êate pem1c1osfsldmo abUlO, seri um dot prin.
cipa1a cuidados dos diretores estabelecer nu
suas respectivas po'f0606ea o·lIIO da l1DIUa
Portuguêsa, nAo consentindo, por modo aJ,.
gum, que os men1nos e memnu. que per.
tencerem As escolas e todos 84~ mdioe
que forem ca.pa.zes de 1natruoAo Delta ma.
téria, usem da lfngua. própria das 8UU b&oo
ç6es. ou da cha.mada pral: mas, í1n1camen.
te, d& Porturuêsa. na forma que V.M. tem
recomendado em repetidas ordena, que at.6
a.gon. se 1110 observaram, com total nW1a
esp1r1tual e temporal do EIltado.

Parece ao COD88lho mandar entrelar &OIJ
eaertvAes das CAmaras reapect1vu " c6pla
dêste parágrafo, para que eles PtOIbOY&lD. "
sua observAnc1a nos lup.rea das 8UM relIl
dênctas.

Nos paní,gratOB &6t1mo e oltavo 88 pondera
que, sendo a detenn1naçAo reterl.d& .. bue
fundamental da e1vtUdade que se pretende.
haverá em t6das 88 povoe.ç6eB duas eBC01M
púbUcas: uma para 08 meninoa, na qul •
lhes ensine a doutrina crlati, " ler, eIClZ'e
ver e contar na forma que Ie pratica em.
t&1as as escolas das naQlles cl.wa.claa, e
outra para as menJnas. na. qua.l, a16m de
serem 1nstnúdas na doutrina crtatl, lJe 1be8
ensinará a ler. eecnver, nar. flllel' zenda e
todo6 os mais m1n1stérioa pr6p.rlos daquele
sexo. Pua a subslstênc1a das sobl'ecIltu ...
colas, e de um mestre e um.. mestra. que
duem ser pessoas dotadas de bons COIItum.,
prudêncta e capa.etd&de, de sorte que JlOI
sam desempenhar as Importante.t~
de seus em~, sedestinarlo 01'deDad1lll
suficientes, pagos pelos pais dos mllllm08 in
d1t16, ou pelaa pessou em cujo poder e1efS
Viverem, concorrendo cada um de1el com "
porçio que se lhes arbitrar, ou em diDbeJro
ou em efeitos. qU9 será sempre com aten.
çlo l\ grande mIséria e pobresa a que .
PreMutemente se acham redUZ1dOL No cuo,
porém, de nAo haver nas pov089flee peIlIOa
alguma Que poesa 88l'meBtra dai menJnM,
poderio estas até ~ idade de deB aIlOlS l&
rem instrufdas na escola dOIS men1Dol. onde
aprender/l.o a douttlDa C11StA, .. ler e 4lIICN
ver, para que, juntamente corn u inf&l1qJa
verdades da nossa sagrad~ 1'9llg1io, adqui
ram com maior facUldade o uso da lfnpa
portuguêsa .

A respeito d!stes parigrafos: parece ao
Conselho que, além do que n61es _ acha
d1spo&to, se ordene aos &cri'fie8 da C&
mara que continuem no ensino doa meD1noll
na forma de sua obrfgaçlo, e das QWlln..

de. vil& até 11. idade de dez anos. nIo levan
do eat!péndto a1IUm de seus pa.ia, ou de DU
tn peaaoa algUma, visto serem satllte1toe
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pela Fazenda Real e que, quando pelo tempo
adiante conceder serem os escrivães índios,
neste caso lhes pagarão seus pais, ou as pes
soas interessadas no ensino.

No parágrafo nono se pondera ter concor
rido muito para a rusticidade dos índios a
vileza, e o a.batimento em que têm sido edu~

cados, pois, até os mesmos príncipais, sar
gentos mores, capitães e mais oficiais das
povoações, sem embargo dos honrados em
pregos que exercitavam, muitas vêzes eram
obrigados a remar as canoas ou a ser ja
cumanhas e pilotos delas com escandalosa
dezobediêncla às reais leis de V.M. que foi
servido recomendar aos Padres Missionários
por cartas de um e três de fevereiro de 1701,
firmadas pela sua. real mão, o grande cui
dado qUe deviam ter em guardar aos índios
as honras e os privilégios competentes aos
seus postos; e tendo consideração a que nas
povoações civis deve precisamente haver
diversa graduação de pessoas à. proporção
dos ministérios que exercitam, as quais pede
a razão que sejam tratadas com aquelas
honras, que se devem aos seus empregos;
recomenda~se aos diretores que assim em
público, como em particular, honrem e es
timem a todos aquêles Úldios, que forem
Juizes Ordinários, Vereadores. principais, ou
ocuparem outro qualquer pôsto honorifico, e
também as suas familias, dando~lhes assen
to na sua. presença e tra.tando-os com aquela
distinção que lhes fôr devida, conforme as
suas respectivas graduações, empregos e ca,
bedais, pa.ra. que, vendo-se os ditos indios
estimados pública e particularmente, cuidem
em merecer com o seu oorn procedimento
as distintas honras com que são tratados,
separando-se daQ.ueles vícios e desterrando
aquelas baixas tmagtnações, que. insensivel
mente, os reduziram ao presente abattmento
e vileza.

Parece ao Conselho mandar dar aos es
crivães das Câmaras das vilas habitadas pe
los índios, como diretores subSidiáI'i08 em
falta. dos próprios, e verdadeiros a cópia dês
te parágrafo para que façam observar e ob
servem êles também que nêle se inclUi.

Isto mesmo lhe parece a respeito do pa
rágrafo décimo, no qual se diZ que entre
os lastlmosos principiOô e perniciosos abusos
de que tem resultado aos índios o abati
mento ponderado, é sem dúVida um dêles a
injusta e escandalosa introdução de lhes
chamarem Jlegros, querendo talvez com a.
infâmia e vileza dêste nome, persuadir-lhes
que a natureza os tinha destinado para es
cravos dOIS brancos, como regularmente se
imagina a respeito dos pretos da Costa. da
Aflica; e porque, além de ser prejudiciaUs
stmo à civilidade dos mesmos indioo, êste

abominável abuso seria indecoroso às reais
leis de V.M. chamar negros a uns homens
a quem V.M. foi servido nobilizar, e declarar
por isentos de tôda e qualquer Infâmia, ha~

bilitando·os para todo o emprêgo honorifico;
não consentirão os diretores que dali em
diante nenhuma pessoa chame de negros aos
índios, nem que êles mesmos usem entre si
dêste nome, como até agora praticavam,
para que compreendendo êles que lhes não
compete a vileza do mesmo nome, possam
conceber aquelas nobres idéias, que natu
ralmente infundem nos homens a estimação
e a honra.

:.;: igual o parecer do Conselho a respeito
do parágrafo undécimo, cuja matéria con
siste em declarar que a classe dos mesmos
abusos se não pode duvidar que pertence
também o inalterável costume que se pra
tica em tôdas as aldeias de não haver um
s6 índio que tivesse sobrenome, e para se
evitar a grande confusão que precisamente
havia de resultar de haver na mesma povoa
ção muitas pessoas com o mesmo nome e
acaba.rem de conhecer os índios com tôda a
evidência que se buscam todos os meios de
os honrar e tratar, como se fõssem brancos.
Dali em diante teriam todos os índios so
brenomes, e os diretores o cuidado de lhes
introduzir os mesmos apelidos que os das
famUias de Portugal, por ser moralmente
certo, que tendo êles os mesmos apelidos e
sobrenomes, de que usam os brancos, e as
mais pessoas que se acham civilizada;;. cui
darão em procurar os meios lícitos e vir
tuosos de viverem e se tratarem à sua imi
tação.

Da mesma sorte parece ao Conselho man
dar distribuir pelos escrivães das Câmaras
das vilas respectivas a c6pia do parágrafo
duodécimo para que apliquem o seu cUidado
a fazê-lo observar: é a matéria. déle pon
derar que para a incivilidade e abatimento
dos índios tem concorrido muito a indecên
cia com que se trata em sUas casas, assis
tindo diversas famUias em uma SÓ, na qual
vivem como brut08, faltando àquelas leis da
honestidade, que se deve à diversidade dos
sexos; do que necessàIiamente há de resul
tar maior relaxação nos vícios; sendo tal
vez o exercIdo déles, especialmente o da
torpeza, os primeirQS elementos com que os
pais de família educam a seus filhos; e por
isso cuidariam muito os diretores e dester
rar das povoações êste prejudicialíssimo
abuso, persuadindo aos índios que fabriquem
as suas casas à imitação dos brancos, fa
zendo nelas diversos repartimentos, onde,
vivendo as famllias com separação, possam
guardar como racionais as leis da honesti
dade e da policia.
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Também parece ll,C) Consellio aplicável })lU'a.
as Vilas habitadas por índios no distrito dês
te govêrno a. matéria do paràgrafo décimo
terceiro; e pOr isSO manda recomendar aos
Eacrlvies das CAmaras das mesmas Vilas a
sua. observAnci&. Neste parágrafo, se persua
de que concorrendo também para a clvWda~

de dos 1ndios 08 viciO&, e a\}\1SGS mencionados,
não se pode duvidar que o da ebriedade os
tem. reduzido ao Ult1mo a'oathnento, Vicio en
tre êles tão dominante e universal, que ape
nu se conhecera um só 1ndio que não este
ja sujeito à torpeza deste vício. Para destruir,
pois" êste poderoso inimigo do bem comum
do Estado, recomenda-se 11.0% Dl.tetol:e6 em
preguem Wdas as suas fôrças em fazer evi~

dente aos mesmos tndioo a detwmidade dês
te vício, persuadindo-lhes com a maior efi
cácia o quanto será. escs.ndaloso que apll~

cando V.M. todos os meios para que êles vi
vam com honra, e estimação, e o govêrno
temporal das suas respectivas povoações, 80
mesmo tempo em que só deviam cuidar em. se
fazer beneméritos dB.quel8.& dietinta.& hon~

ras, se inabilltem para elas contmuando no
abomlné.vel vicio ds.s :mal! ebrledades.

Asslm. e da mesma. !orma parece ao Conse~

lho recomendar aos mesmos Escrivães da Câ~

ms.ra. a providência dada no parágrafo dé~

cimo quarto; que é usarem êles com Os fn~

dias de todos os meios de suavidade e bran
dura, para desterrar neles as ebrtedades, e os
mais abusos ponderados; para que não suce
da, que degenerando ao ~f(,\nn1ll. ~m. d~spe

raçAo, se retirem do grêmio da Igreja, a que
naturalmente Os (l()Ovidará de uma parte o
horror dO castigo, e da outra a congênita 111
cllnação aos bá.rbaros costumes que seus pais
lhes ensinaram com a 1nstruçAo e com o
exemplo.

No parágrafo décimo qulnto se trata. que,
sendo a protanidade do luxo, cona.latente na
excessiva e supérnua preciosidade das galas.
um vício dos Capitles. que tem empobrecido,
e arruinado 08 povos; é lastimoso o desprêtO
e tA.o escandalosa mIséria. com <\ue ~ indios
costumam. vestir, que se faz preciso introdu
zir neles aquelas bnaginaçõea, que os possam
condUZir a um Virtuoso e moderado desejo
de usarem de \'$UdOS decorosos e decentes,
desterrando dêles a desnudez, que sendo êxi
to não da vIrtude, mas da simplicidade, tem
reduzido a esta corporaçAo de gente a ma1s
lamentável miséria. Pelo que se ordena aos
Diretores que persuadam &OS fn.dJ.os os meios
licitas de adquirirem pelo seu trabalho com
que se possam vestir, a 'Pl:opQt~oo da I}ual\de.
de de suas pessoas, e das graduações de seus
p06taOs; nll.o consentindo de modo algum que
andem nus, especialmente as mulheres, em

quase todas as pOvDaQ6eB, com eecf.ndalo da
razão, e horror da mesma boneat1dade.

Parece ao Conselho, que. tirada a CÓP1a
dêst.e pari.grato, entregue aQ6 EaerlvAe8 daa
CAmaras ~t1V'8.5, com a. recomendaçIG de
fazerem observar o que nê1e Btl d!8P6e.

A respeito do })al'âgrafo~ auto ae
nAo oferece ao conselho coisa em part1cuJai'.
que diga sObre êle, por ser pre&m},)ulo do pa
rá(p'afo &elu1nte, mas Juntos ambOe 08 man
da dar pOr cópfa aos E8cr.lvAea das Cama
ras respectivas, p8ra que persuadam 801 po
vOS a importante matéria que faz o aaun
to do peri.grafo décimo sétimo; COt1I18te esta
em que 08 Diretores eficàzmente persuadam
aos incUos o quanto !hei ser' útil o honrado
exercfulo de cultivaram as lUas terru, por.
que, por êste interessante trabalho, nIo IIÓ
terM os meios competentes para sustenta.
rem com abundância suas casaa e famfl1a.
mas vendendo 06 gêneros que adqufrfrem
pelo meio da. cUltura, se aumenUulo neles
os cabedais IL proporção d68 lavouras e plan
tações que fizerem. E, para. que estaa per
!luasties cheguem a produz1%' o efeito que •
deseja, lhes farfioo compreender os DIretores
que a sua negligência e o seu descUido tfm
aido a causa do abatimento e pobreza, a que
se acham reduzidos; não o.mittndo ftn&lmen.
te dIllgência alguma de lntrodu.zfr neIM aque~

la honesta e louvável ambtçl.o que desterran~

do da8 RepúbUc68 o pern1cla6o vicio da oelo~

sidade as constitui popUl0S8S, respeitadas e
opulentas .

Pela identidade da matéria. que com o
parágrafo antecedente, tem o décimo oitavo.
poia nele se recomenda 806 Diretores persua
dam. aos Ind10tl que, c:Ugna.ndo-ee V.M. de OIS
habWtar para todos os empregos honor1t1coa
tanto os não InabWtará. para estas ocUJ)&~

ções o trabalharem nas suas próprtu terra&,
que antes. pelo contrário. o que render maf8
serviço 80 pábIJco neste frutuClllO trabalho,
terá preferência a. todos nas honras. nos prt
v1lé8'ios, e nos empregos na forma que V. 111.
ordena. Parece ao conselho recomendar aos
EBcrlvle& das ct.maras das vuas novamente
estabelecidas com a cóp1a dêBte J)lU'ágrafo
a observAncla. c:lêle.

No pa.réçafo décimo nono prescreve o 01
retórlo que, depois que os Diretores tiverem
persuadido aos indlos aqueIaa sólidas • Jn~

teressantea máXimas de sorte que êlea per
cebam evldentemente, o Q.uanto lhes será dt1l
o trabalho e prejudiclal a ocl.os1dade. eUida.
rão logo em examinar com a. possivel exatl
dia se as terras que possuem OB ditofl 1ndl08
que, na torma. daa Rea.ia 0rdeD& de V.I&., de
vem. ser as &dja.centes à8 8UBB reapectll'aa po-,
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voações são competentes para o sustento das
suas casas, e famílias, e para nelas fazerem
as plantações e la vouras de sorte que com a
abundância dos gêneros possam adquirir as
conveniências, de que até agora viviam pri
vados, por meio do comércio em benefício
comum do Estado. E, achado que os índios
não possuem terras suficientes para a plan
tação dos preciosos frutos ,que produz aQue
le fertilíssimo país; ou porque na distribui
ção dela se não observaram as leis de equida
de e da justiça; ou porque as terras adja
centes às suas povoações foram dadas em
sesmarias as outras pessoas particulares; se
ráo obrigados Os Diretores a remeter logo ao
Governador do Estado uma lista de todas as
terras situadas no continente das mesmas
povoações declarando os índios, que se acham
prejudicados na di.stribuição para se manda
rem lOgo repartir na forma que V.M. manda.

Parece ao Conselho que a disposição dêste
parágrafo está determinada nas ordens que
se deram aos Ministros para o estabeleci·
menta das Vilas, e que não é conveniente
se saiba nelas que se podem com facilidade
estender as terras porque como os indiDS são
insaciáveis da largueza delas, se não con
tentarão sem incomodarem e prejUdicarem
aos seus vizinhos e só quando os moradores
de alguma ou algumas Vilas requererem ex
tensã.o, que se justifique precisa, se lhes
deferirá na forma do mesmo parágrafo.

Ao Conselheiro José Mascarenhas Pacheco
Pereira Coelho de Melo pareceu que se devia
o mesmo parágrafo remeter ao E..."Crivão da
Càrnara, que fica em lugar do Diretor para
estas providências, pois ordenando-se nêle
que dê parte do que examinar, é certo, que
de uma mesma informação não pode seguir
se prejuízo mas sim e muitas vêzes consi
derável utilidade, sendo certo que sempre
fica livre o desprezarem-se os requerimentos
e as informações sôbre se êles se forem mal
fundadas.

Sóbre os dois parágrafos, vigésimo e vige
simo primeiro, não se oferece ao Conselho
que dizer acerca da matéria déles, por esta
ser um preâmbulo das disposições que vão
a referir-se nos parágrafos seguintes, e por
que também só convém àquele pais, primei
ra e originalmente contemplado no dito Di
retório.

Continuando êste no parágrafo vigésímo
segundo a diZer, Que ensinando a experiên
cia e a razão que assim como nos exérci
tos faltos de pão náo pode haver Obediência,
e disciplina, assim nos países que experi
mentam esta sensível falta, tudo é confu
são e desordem; vendo-se obrigados 00 ha.-

bitantes déles a buscar nas reglOes estra
nhas e remotas o mantimento preciso com
irreparável detrimento das manufaturas das
lavouras, dos tráfiCOS e do louvável e virtuo
w trabalho da agricultura. Para se evita
rem tão perniciosos danos, se reçomenda aos
Diretores tenham um especial cuidado, em
que tOdos os índios, sem exceção alguma, fa
çam roças de maniba, não só as que forem
suficientes para a sustentação das suas ca
sas e famílias, mas com que se possa pro
ver abundantemente o arraial do Rio Negro,
socorrer os moradores daquela cidade, e mu
niciar as tropas de que se guarnece o Es
tado, bem entendido que a abundância da
farinha que neste pais serve de Dão, como
base fundamental de comércio deve ser o
primeiro e principal objeto dos Diretores.

Parece ao Conselho mandar recomendar
aos Escrivães das Câmaras respectivas o que
do parágrafo acima referido pode ser apli
cável para os índios dêste Estado, que é
persuadi-los a fazerem roças de maniba.

No parágrafo vigésimo terceiro prossegue
o Diretório a dizer que além das roças de
maniba, sejam os indios obrigados a plantar
feijão, milho, arroz, e todos 08 mais gêne
ros comestíveis. que com pouco trabalho dos
agricUltores costumam produzir as ferti1fs~

simas terras daquele país com os quais se
utilizarão os mesmos índios, se aumentarão
as povoações e se fará abundante o Estado,
animando-se os habitantes dêle a conti~

nuar no interessantíssimo comércio dos ser~

tões que até aqui tinham abandonado, ou
porque totalmente lhes faltavam os manti
mentos precisos para o fornecimento das ca
noas, ou porque os excessivOs preços por que
se vendiam lhes diminuíam os ínterêsses.

Igualmente parece ao Conselho fazer re
comendar aOs Escrivães das Càmaras res
pectivas que êles promovam semelhantes
plantações às de que neste parágrafo se
trata.

Também parece o mesmo pelo que toca a
plantação do algodão, de que faz especial
recomendável lembrança o parágrafo vigésI
mo quarto do Diretório.

Pelo que respeita porém às la lIouras do ta
baco que se consideram e propõem no pará
grafo vigésimo quinto: Parece ao Conselho
mandar suspender na observância desta dis
posição por constar que esta matéria está
posta na Real Prevenção de V.M. e dependen
te da sua soberana Resolução.

O parágrafo vigésimo sexto trata de pro
vidência para acautelar uma negligência, e
frouxidão coro que os índios pOdem proceder
na observância das dispOsições que ficam
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referidB.l;, suposta a natural e congênita pre
guiça de que são dotados: consiste a provi
dência em que os Diretores sejam obrigados
a remeter todos os anos ao Govêrno do Es
tado uma lista das roças que se fizerem, de
clarando nela os gêneros que se plantarem
pelas suas qualidades e os que se colheram;
e também os nomes assim dos lavradores que
cUltivaram os ditos gêneros como dos que não
trabalharam, explícando as causas e os mo
tivos que tiveram para faltarem a tã.o pre
cisa e interessante obrigaçoo, para que a
Vista das referidas causas faça o mesmo Go
vernador louvar em uns o trabalho e apli
cação, castigar em outros a ociosidade e a
negligência.

Parece ao Conselho incumbir aos Escri
vães das Câmaras respectivas esta obrigação
por serem êles os que fazem as vêzes dos Di
retores.

No parágrafo viségimo sétimo se expõem a
obrigação que tem os índios de pagar dizi
mos das suas lavouras e de tOdos os gêneros
que adquirirem sem exceção alguma. Pare
ce ao C011Belho que esta matéria deve ficar
por ora suspensa, enquanto V.M. não fOr ser
vido resolver a consulta que sõbre ela fêz a
V.M. o Tribunal, e subiu já à Sua Real Pre
sença.

Desde o parágrafo vigésimo oitavo até o
trigésimo quarto indusive prescreve o Di.
retório o método de se cobrarem e arreca
darem os d1z1mos que 08 índios deverem; mas
coma esta matéria é dependente da que se
acha consultBda a V.M. também parece ao
CODBelho que deve ficar em suspenso tudo
o que ll. êste respeito se trata nos referidOS
parágrafos .

O trigésimo quinto é proêmio doa seguin
tes; e por isso não se oferece ao Conselho
que dizer sôbre êle.

No trigésimo sexto se comprende o impor
tante documento aos Diretores de introdu
zirem na idéia dos índios a. utilidade que lhes
pode resultar do comércio Parece ao Conse
IDo ma.ndar remeter a cópia dêste parágrafo
aOS Escrivães das Câmaras respectivas para
que êles lUlSim o pratiquem nas povoações que
estão à sua direção.

O parágrafo trigésIma sétimo é proêmio
para os mais que se seguem pelo que não se
oferece ao Conselho que CUze:r sôbre êle.

No parágrafo trigésimo oitavo se contem
plEI. a grande necessidade de haver em todas
as povoações pesos e medidas para o uso do
comércio; e se faz demonstrativo o dano
que prodUZiU o abuso do contrário com a ex
periência evidente daquele Estado, porque

costumando se venderem todas as povoações
dêle a far1nhB., arro:z., e feijão por penetras,
sem que fOssem alqueirB.dos, precisamente
haviam de ser rec1procos os preJuÍZ06 pela
falta. de fé pllbllcEI., que é e. be.se fundamentB.l
de tOdo o negócio. Para remediar esta perni
cios1ssima desordem se ordena aos Diretores
cuidem logo em que nas auas povtlaÇões haoia
pesos, e medidas as quais devem ser aferidas
pelas respectivas Câmaras; porque dê6te mo
do nem os índios poderio falsificar os penei
ros na diminUição dos gênerOS, nem as pes
soas que comerciam com êles experimentado
a violência de os satiBlazer com alqueires,
não o sendo na realidade; estabeJecendo-se
dêste mOdo entre uns e outros aquela mútua
fidelidade sem a qual nem o comércio se
pode aumentar, nem ainda subsistir.

Pareee ao Conselho que devem passar-se
as ordens necesártB.5 para que nas Câmaras
haJa padrões dos pesos e medidas e se haJa
de medir e pesar por que sejam aferidas por
aquelas, o que se vender, e comprar, com
declarações que os padrões devem ser feitos
pelos rendúnentos da Câmara e que da exe
cução particular desta ordem dêem as mes
mas Câmaras conta no Conselho pelo seu
Escrivão.

No parágrafo trigésimo nono se ocorre a
imbec1Hdade do juizo dos índios coartando
lhe a liberdade de poderem comerciar sem a
lUlSistência do seu Diretor; e nos parágrafos .
quadragésimo, quadragésimo primeiro e qua
dragésimo segundo trata de proibir-lhes o
comércio de algumas coisas que ou lhes alo
totalmente supérOuas, ou inteiramente no
civas, como é a aguardente, dando-se nos
mesmos parágrafos as providências comple
tas para evitar a introdução deste.. fazenda
naqueles países.

A respeIto de todos êstes parágrafos pare
ce ao conselho se ordene aos Escrivle& das
ca.maras que com as Justiças da terra, cui
dem em evitar que nela ha,ja vendas de
aguardente e êles mesmos tomem à sua con
ta persuadir aos moradores das vilas pelos
modos ma,is suaves se abstenham do USO
daquela bebida, afeiando-Ihes as pernici06aS
consequências de vício tão prejudicial, e ou
trOssim lhes façam a saber que por não se
rem enganados nas compras. e vendas, e per
mutações que fizerem lhes seri muito útU
que êles Escrivães lhes assistam para os en
caminharem ao seu cOmOdo e proveito, cui
dando quanto lhes fOr possível em que êles
comprem alfaia ou coisa que lhes seja su
pérflua., ou desnecessérla.

No parágrafo quadragésimo terceiro se
proíbe aos diretores o poderem comerciar
com os indios, nem por si nem por inter-
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posta pessoa, nem estipular com êles direta
ou indiretamente negócio, ou contrato algum
por mai$ racionável e jU$to que pareça. Sô
bre esta matéria parece aO Conselho man
dar declarar aos escrivães das Câmaras res
pectivas que êles não possam comerciar com
os indios e tão-oomente comprar-lhes o que
fôr precisamente necessário para o seu ali
mento, praticando com êles as indefectíveis
obrigações da verdade e boa~té.

O parágrato quadragésimo quarto inclui
urna providência para que os diretores pos
sam dar uma evidente prova da sua fideli
dade e desinteresse no comércio dos índios,
e êstes possam vender os seus gêneros livres
de todos os enganos com que até agora fo
ram tratado:;. Consiste a providência em
haver em tôc!as as povoações um livro cha
mado Comércio, rubricado pelos Provedores
da Fazenda lteal, no qual os diretores man
darão lançar pelos ellCrivães da Câmara ou
do público, e na falta dêstes pelos mestres
das escolas, assim 00 frutos e gêneros que
se venderam como as fazendas porque se
comutaram; ~xplicando-se a reputação des
tas e (I preço daquelas. e também o nome
das pessoas que comerciaram com os lndios;
de cujos assentos, qUe serão assina.dOS pelos
mesmos diretores e comerciantes, extraindo·
se uma. lista em forma autêntica, a reme~

teráQ todos os anos ao Governador do Es
tado, para que se possa examinar com a de
vida exação a pureza com que êles se con
duziram em matéria tão importante como
esta, de que depende sem dúvida a. subsis
tência e aumento do Estado.

Parece ao Conselho mandar aos escrivães
das Câmaras respectivas a cópia dêste pa
rágrafo para que na oportunidade das oca
siões de fazerem os índios habitantes das
vilas algum gênero de comércio, fiquem na
inteligência. que hão de observar a formali~

dade prescrita neste parágrafo.
No quadragésimo quinto se premedita

que, sendo vendidos na cidade os gêneros,
ficará sem dúvida êste negócio, e o comércio
muito mais útil, e vantajoso do que sendo
feito nas povoaÇÕes dos próprios índios; e
por isso .se recomenda. aos diretores persua
dam aOS mesmos índios a que conduzam
para a cidade todos os frutos e gêneros que
poderiam vender nas suas povoações.

Parece ao conselho que se declare aos
escrivães respectivos das vilas que dêem
conta todos os anOs ao Govêrno se nas po
voações ou sertões, que lhe ficam vizinhos,
há gêneros ou efeito.s, cujo transporte a esta
cidade possa ser mais útil aos moradores do
que sendo vendido nas suas povoações.

Nos parágratos quadragésimo sexto, qua·
dragésimo sétimo e quadragésimo oita.vo, se

incumbe aOS diretores a vigilância. de intro
duzir e aumentar o comércio naquelas dro
gas, de que fôr abundante o Pais, ou que
as terras dêle forem propensas a prodUZir,
prescrevendo-lhe algumas regras, com que o
comércio pode florescer, e do qual se pos
sam tirar maJores utilidades.

A respeito disto parece ao Conselho gue
também se deClare aos escrivães das Câ·
maras que dêem todos os anos parte ao
Govêrno com as infonnações e notícias con
ducentes ao fim que se procura, e sirvam
de fundamento a. uma séria e prudente re
solução do mesmo Govérno.

Desde o parágrato quadragésimo nono
até o quinquagésimo oitavo, dá o Diretório
um método com que os indios daquelas capi
tanias hão de fazer () negócio do sertão, e
como êste é próprio daquele país; e para
êste se hão pode adaptar semelhante método,
porque totalmente faltam aquelas circuns
tâncias que nas mesmas capitanias fazem o
referido comércio ser o objeto das disposiÇÕeS
que se contém nos ditos parágrafoo, nâo se
oferece ao Conselho que dizer sobre êles.

O mesmo sucede a respeito do parágrafo
qüinquagésimo nono por ser proêmio da ma
téria qUe se inclui nos seguintes.

Pelo parágrato sexagêsimo até (I septua~

gésimo terceiro se dâ a forma de como se
há de fazer a distribuição dos índios Pelos
moradOres daquele Estado, o que também
é inaplicável a êste pais por nào estar em
uso semelhante distribuição, pelo que não
fica lugar ao Conselho Para dize!: outra Coisa
sôbre a matéria sujeita nos rtaferidos pa
rágrafos; e só pela qUe toca a do número
sexa.gésimo primeiro, aonde se taxem aos
índios os salários competentes ao seu traba
lho, representa o Conselho à VJI,IL que qu.an
do os ministros foram erigir as Vilas se lhes
mandaram ordens, para fazerem êste arbi
t.ramento, e tem chegado já conta do Capitão
Mor e Ouvidor de Pôrto Seguro de o have
rem assim praticado nas duas Vilas que
e,igiram, e peja pauta Que remeteram, cons
ta ser o método muito proporcionado, e a
taxa do salário competente à categoria do
trabalho,

No parágrafo septuagésimo quarto se pon
dera a lastimosa ruína a que se acham redu
zidas as povoações dos :índios daquele Estado;
pelo que se recomenda muito a08 diretores a
especial atenção que devem ter em fazer que
as mesmas aldeias tornem a seu perfeito
restabelecimento, lembrando-se para, aquêle
fim Os meios de fazer casas de CâJnara com
a possivel grandeza, e também cadeias pú
blicas com tôda. a llegurança; como também
que os índíos façam casas decentes para os
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seus domicílios, desterrando o abuso de "Viver
em choupanas à Imitação dos que habitam
como bárbaros no inculto centro dos sertões.

Pelo que pretence à primeira parte Já o
Conselho llaU${e2, n~ ocasião em que se erigi
ram as Vilas, dando aos Ministros que foram
a estu dll1~clasas ordem necessárias para.
se fazerem casas de Câmara e Cadefas pú
blicas comolmi': a. llOS&1bllidade das povoa
ções, Pelo que pertence a outra parte fica
o Conselho pa,ra mandar Ulsinuar aos Escri
vães das CAmaras respectivas que promovam
esta ma.térla. como ~á tem declarado na res
posta ao parágrafo duodécimo deste Dfre
tórto.

No parágrafo septuagésimo quinto se impõe
aos Diretores a obrigação de remeter ao Go
vernador do Estado um mapa. de todos os
índios ausentes assim dos que se acham nos
matos, como nas casas dos moradores para
que exam1na.ndo-se as causas da. sua deser
ção, e os motivos porque os ditos moradores
os conservam em suas casas, se apliquem
todos os meios proporcionados para. que sejam
restituidos às respectivas povoações.

Pateee ao Con~() mandar entregar aos
Escrivães das CAmaras respectivas a cópfa
deste pará.gr~o, para. que observem a dispo
sfçAo dêle enta, e pontuaImente.

Da matéria que se contém nos parágrafos
septuagésimo sexto, septuagésimo Sétimo,
septuagésimo oftavo e septuagésimo nono não
se pode fazer aplicação alguma para as novas
Vilas, e povoações dos índios deste Estado,
porque todas as disposições daqueles pará
grafos respeftam ao desclmento dos índios
que naquele pais muitas vêzes sucede, e aqui
pelo contrárfo nenhuma.

No pe.rágrafQ oct.ue.géslmo se propõe como
um meio muito eficaz e conducente para. a
c1vWdad~ dos índios a introdução dos Bran
cos nas suas terras, e desde o dito parágrafo
até o octu~ésUnQ Mno ae apontaJn algumas
cauteJas com que esta Introdução deve ser
feita, e há de pennltir-se a a.ssistêncla dos
Brancos nas terras dos índios em ordem a
desterra.r nestes aqu~la. má. fé em que as tem
constitufdo as violênCias com que até agora
foram tratados pelos mesmOIl Bt&llCos. Esta
matéria se acha consUltada pelo Conselho a
V.M. na. consUlta de vinte e dois de dezem
bro do ano de 1768. E assim Parece ao Con
selho que fique Iluspense. tôda e qualquer dls
posfção sua nesta parte até a Resolução de
V.M.: e 19ualmente lhe Parece o mesmo a
respeito dos parágrafos nonagésimo e nona
gésimo primeirO peLe. rele.çi.o que euzem. aos
antecedentes.

No parágrafo nonagésimo segundo adverte
aos Diretores a v1g1lAncfa e cUidado que de-

vem ter na di.reç1l.o dos índios, e em satisfazer
as dfspoeiçóes do Diretório, lembrando-lhes as
penas em que incorrerem por causa da sua
negligência ou malfcfa. Pareceu ao conselho
que se devIa mandar comunicar por cópia dos
Escrivães das CAmaras respectfvas o con
teúdo neste parágrafo, para que éles ffquem
na inteligência da. obrigaçlo que tem de
zelar, e cuidar nos Interésses dos :tnd1os.

No plU"ágrafo nODagéslmo terceiro se torna
a recomendar aos Diretores o uso da prudên
cia, suavidade e brandura. na execução de to
das as ordens compreendidas no Dlretór1o:
Parece ao Conselho que tanto a cópia dêste
parágrafo como a do nonagéBlmo quarto e
nonagés.lm.o quinto, illtimo e final, por con
terem também iguais conselhos, saudive1a
e paternais, se dêem todos por cópia. aos Ell~

crlvães das Câmaras respectivas, para que
BS6im o pratiquem e ponham em execuçAo.

Isto, SENHOR, é o que sente o Conselho
a respeito de cada. um dos pe.rágra.fos do
Diretório; e assim o põem na. Real Presença
de V.M. que mandará o que fôr servkto.

BalUa, dezenove de maio de 1759. - Conde
D. Marcos de Noronha - Antonio de Asevedo
Coutinho.

Fecho de documento: 19 de maio de 17&9.
- Conselho Ultramarino. - Ps.pel em que
o Tribunal mostra. qusis sAo 08 parágrafos do
Diretório que fonnou Francisco XaVier de
Mendonça. Furtado Governador e Capitlo
Genere.l de Orfio Pará e Maranhio, para o
registro dos índios daquelaa capltAn1as, que
se podem apUcar aos dêste Estado em res
posta da carta de oficio da secretaria. dos
Negócios da Martnhe. e Domínfos Ultrama.
rinos, de três de fevereiro de 1'159.

CONSELHO UL'I'RAMARINO NA BAHIA
DOCS. N.os 3.644 - 3.914 - 3.915 - 4.'15
- 4.0ao - •. t31
DOC. N.o 3.829:

Catálogo das Minutas das ordens que leva-
ram para o Brasfl Joseph Mascarenhas Pa
checo Coelho, e Manoel EstevAo de Almeida
de Vasconcelos Barberfno, e papéis a e1a&
pertencentes.

1 - Breve da Reforma dos Rellgfosos Je
sUítas, expedido ao Exmo. Cardeal BaldanbL

2 - Mandamento de S. Eminência de Re
formar o escandaloso comércio dos ditos
rel1g1osos.

3 - Carta Régl.a. ezpedida ao Vice-Rei da
Bahia. para a.uxllie.r 06 sub-delep.dos de B.
Enúnéncfa.

" - Alvará de BoM. para se estender &OB
tnd106 de todo o Brasil o benefício da llber-
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dade das suas pessoas, bens, e comércio, na
confonnidade das Lets de 6 e 7 de junho
de 1'755.

1; - Carta Régia ao dito Vice~Rei para
fazer executar o sobredito Alvará e Leis, esta
belecendo o govêrno civil dos mesmos índios
e erigmào em Vilas e Lugares com as deno
minaQóes das terras que até agora habitaram
os referidos índios.

6 - Carta. Régia ao Arcebispo da Bahia
para reduztr a Paróquias as Missões no
meantlo para elas Párocos do Hábito de São
Pedro.

'] - Carta Régía ao Vice-Rei da Bahia
para auxiliar o dito Arcebispo na introdu
ção dos clérigos nas Missões.

DOC. N.· 3.G30:

Consta da BUla de Benedito XIV sóbre a
Companhia de Jesus.

DOC. N.· 3.631:

Documento de D. Francisco Cardeal Sal
danha, Visitador e Reformador Geral Apos·
tólico da Religião da companhia de Jesus,
nestes Reinos de Portugal dos Algarves e
seus Domínios.

DOC. N." 3.632:

Conde dos Arcos D. Maroos de Noronba,
Vice·Rei e Capitão Geral de Mar e Terra
do Estado do Brasil, Antigo. Eu El Rei vos
envie muito saudar, como aquêle que amo.
Havendo o Santo Padre Benedito XIV ora
Presidente da Universal Igreja de Deus,
constituído o Dmo. e Exmo. Cardeal salda
nha. meu P. Irmão muito amado Visitador
e Reformador Geral Apostólico dos :Re1igio~

50S da Companhia de Jesus doo ProviSões
dêstes Reinos e todos os seus domínios, com
amplos podêres de emendar e corrigir pol," si
e pcl08 seus subdelegados os abusos e 9,S pre
va.ricações com que se tem relaxado a obser
vância de tão santo Instituto, convertendo
se os Ministérios Apostólicos em Negociações
e maquinações escandalosas e perniciosiBsl·
mas ao bem comum dos meus vassalos, e à
tranqüilidade pública: Me pareceu muito
conveniente ao serviço de Deus, e meu, can~

ceder ao sobredito Cardeal o mais eficaz. 8U~
xilio para. que a referida Reforma se promo
va em tôdas e cada. uma das suas partes,
com tôda a. perfeição, e brevidade no que de
pender dos prontos socorros da minha Real
e Religiosa Piedade. Pelo que sou servido or
denar-vos, deis ao ArcebIspo dessa DIocese,
ao subdelegado do referido Cardeal Saldanha
todo o favor e auxílio civil e militar que

por êle voa forem pedidos, sem limitação al
guma, em tódas quantas vêzes vos forem por
êle requeridos, e na forma conveniente, para
que dêles se sigam efeitos a que forem orde
nados. Hei outrossim por bem declarar~vos

que na Relação dêsse Estado se não deve
tomar conhecimento algum de qll8.isquer re~

cursos, que se interponham ao dito subde~

legado porque todos reservo para a minha
Real Pessoa, devotlssimamente, sem suspen
sáo dos procedimentos do mesmo subdelega
do; mandando que esta se registre nos Livros
da Relação dêsse Estado, e nas mais partes,
a que pertencer. E por ela Hej por derroga
das tôdas as Leis, Regimentos, e Ordens,
que sejam em contrário ao disposto nesta;
que sômente quero que valha e tenha fôrça.
e vigor como nela se contém, sem embargo
de não ser pa.ssada pela Chancelaria das Or
denações que assim. o tem determinado, e
Regimentos em contrário.

Escrita em Belém, a 8 de maio de 1758.

Nesta. confonnidade se deve escrever a Luis
Diogo Lobo de. SilVA, Governador e Capitão
General das Capitanias de Pernambuco. A
Gomes Freire de Andrade, Governador e
Capitão Geners.l do Rio de Janeiro e Minas,
ou quem seu cargo servir. Ao Governador de
Goiás. Ao Governador de Mato Grosso.

DOC. N!' 3.633:

14 de março.

Eu El Rei faço saber aos que êste Alvará.
com força de Lei virem, que por Qua.nto o
Santo Padre Benedito XlV, ora Presidente
na Universal Igreja de Deus pela sua Cons
tituição de lrinte de dezembro do ano de mil
setecentos e quarenta e hum, reprovando to
dos os abusos que se tinham feito da liber
dade do.<; índios do Brasil, com transgressão
das Leis, Divinas e Humanas, condenou de
baixo das penas eclesiásticas, na mesma
Constituição declaradas, a escravidão das
pessoas, e usurpação dos bens doa sobreditos
índios: E por quanto pelos meus Alvarás da
dos nos dias seis e sete do mês de Junho do
ano de mil setecentos cincoenta e cinco, con
formando-me com a mesma Constituição
Apostólica, e exercitando eficazmente a ob~

servància. de todas as Leis, que os Senhores
Reis, meus predeceSSQres haViam ordenado
aos mesmos úteis e necessários fins do ser
viÇO de Deus e meu, e do Bem Comum dos
meus Reinos e vassalos dêles; estabeleci in~

contestàvelmente a liberdade das Pessoas,
bens assim de raiz, como semoventes, e mó~

veis a favor dos índios do Maranhão, e o
independente exercicio da agricultura, que
por éles fOr feita, e do comércio a. que se apli~
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carem; dando-lhes ume. tOtm9. de govêmo
própria para Civilizá·los, e atraí-los por êste
único e adequado meio ao Grêmio da santa.
Madre Igreja. considerando a. maior utilidade
que resultará a todos 00 sobreditos respeitos
de fazer as referidas duas Leis Gerais em
beneficio de todo o Estado do Brasil: E de
cla.ra.ndo, e ampliando o conteúdo nelas. Or~

deno, que a. SUB. disposição se ex1.enda aos
índtos que habitam 0& meus dominios em
todo aquêle continente, sem restrição alguma,
e a. todos os seus bens, assim de raiz como
semoventes, e móveis, e a sua lavoura, e co
mércio, assim, e da me&l1& rom, que se acha.
expresso nas referidas Leis, sem lllterpreta
ção, restrição ou modificação alguma, qual
quer que ela. seja: e porqUe em tudo e tudo
quero que sejam iulS\\doo, como atUalmente
se julgam. os das Capitanias do Grão Pari,
e Maranhão, ficando li. todos comuns 88 so
breditas Leis, que serão com esta pe.ra a sua
devida observância; debaixo das mesmas pe
nas, que nelas se acham decle.radas.

Pelo que: Mando ao Vice Rei do Estado
do Brasü, Governadores, e Ca:p1t8.es Generais.
Chanceleres da Bahia. e Rio de Janeiro, OU
cia1s de Justiça e Guerra e das CâmarlloS do
mesmo Estado do Brasil, Ouvidores e mais
Pessoas dêle de qualquer qualidade, e con·
dição, que sejam, a todos em geral, e a cada
um em particular, cumpram, e guardem esta.
Lei, que se registrará nas Câmaras do dito
Estado, e por ela. Hei por denogadas tod8&
as Leis, Regimentos. e Ordens que haja em
contrário do disposto nesta, que sômente que
ro que valha, e tenha fôrça, e vigor como nela.
se contem, sem embargo de não ser passada
pela Chancelaria. e des Ordenações do Livro
segundo, titulo trinta e nove, quarenta, qUllo
renta e quatro. e Regimentos em contrário.

Belém, a olto de Mala de mil setecentos
clncoenta. e oito. - REY ~mé JOBCh1In da
Costa. Corte Rea.l

Alvará com fÔrça de Úêi. p1}l'que Vossa. Ma
gestade he servido ordenar, que a. liberdade,
que havia concedido aos índios do Maranhão
para as sue.s pessoas, bens e comércio, pelos
Alvarás de seis, e sete de .Junho de mil Ilete
centos cJncoenta. e cinco, se estenda na mes
ma. fonna aos índios. que habitam em todo
o continente do Brasil, sem restrição, Inter
pretação ou modificação ~a, na forma
que nêle se declara.

Para Vossa Magelltade vel'. Joa.chUn Jo
seph Bonalbo o fez.

Registrado nesta Secretarla dOB Negócios
da. Marlnha. e Domúllos Ultn..mannoo ll. foI. 7
do Livro de Reglsto das Leis, e Alvarás. Be
lém, a 9 de Mala de 1758.

DOC. N.· 3.6«

Conde dos Arcos, D. Marcos de Noronha..
Vice~Rey e Ca.pitA.o Gen.ere.l de Mar e Terra.
do ~tado do Brasil, Amigo.

Eu E1 Rey vos en'lia. muito ll8.ude.r, como
àqueie que amo. Peio Alvará com fOrça de
Lei expedido na data. desta; Fui servido au
xillar e ampliar o benencio dI) Breve dI) san
to Padre Benedito XlV {In. Presidente na
Universal Igreja de Deus, e das minhas LeI.B,
dadas em seis e sete do mês de Junho do
ano de mil setecentos eincoenta e cinco, para
a liberdade que e.ntell havia concedido sO
mente aos índios do Ma.ran.I:lAo fOsse restituI
da a todos os Que habitam o continente do
Bl"8.6il, como lhes era devid& pelos Direitos
Natural e D1vl.no de que por tantos atlOl!l se
haViam feito as mais IJernleiQ6B,5 transfomulo
çôes; E porque na boa e pronta execução das
BObreõitas constituição ApostóUca, e Leis Ré
gias, se interessa. multo o serv1çl) de De1lS, e
() meu: Sou servidG <xdenar~vos que Logo
que receberes esta, façais dar as sobr9d1taa
Leis à sua devida e plenária execução: Resti
tuindo os indios de tMas as Aldeias dêBse
Estado a inteira. Uberd-ade das SUlloS Pessoas,
bens, e comércio. na forma que nelas tenho
determinado; Dando-lhes todo o favor e pro
teção de que necessitam até serem todos
constituídos na mansa, e pacmC& posse das
referidas liberdades; Fazendo-1he& repartir
as terras competentes por novas cartas de
sesmarla para a sua lavoura e comérclD Dl)I!l

Dlstrltos das Vilas. e luga.Te5 Que de nôvo
erig1rem nas Aldeias que ho!e têm. e no fu
turo tiverem os referidos índios; denom1lla
reis com os nomes dos Lugares e Vilu dês
tes Reinos que bem 'VOS parecer; sem. atençAo
aos nomes bárbaros, que têm. at1lalmente;
Dando a tódas as ditas aldeias a forma de
govêrno civil, que devem ter, segundo a ca
pacidade de cada. uma. delas; na mesma con
formidade, Q.ue se a.chs. pratica.do no Estado
do Maranhão, com grande aproveitamento do
meu Real serviço e do Bem Comum dos meus
vassalos; nom.ee.ndo logo e pondo Datluela8
novas povollÇÕe5 em exere(elo nas serventias
dOS oflcioo das CAmaras da Justiça e da PIlo
zenda; elegendo para elas as peSllOM que nos
parecerem mais idôneas; Dando-me conta de
tudo o que &tuares; Não ~múttndo por mo
do algum, que os Religiosos que até agora
se a.rrogwam o govêrno secular das ditas al
deias, tenbant nêle ao menor ingerência con
tra. as proibições de Direito can6n1co das
Col18tituJç6es Apostólicas e dos seus mesmos
Institutos, de que seu Protetor nos meus Rei
nos, e DonúDios, e cuja observAnc1a. deve a
minha Real Piedade promGver m.a1a vtgoro
samente em um tempo no qual o Sumo Pon
t1fice tem mandado retormar nos meus Rei-
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nos e Domínios os abusos que dos mesmos
Institutos Regulares se tínham feíto para,
mediante a dita refonna, cessar o escândaJo
que dos mesmos abusos resultava nesses Do
mínios mais remotos, vendo-se nêles reduzi
dos os sobreditos Religiosos aos limites de
seu Santo Ministério, para nêle darem exem
plos dignos de edificarem, como são obriga
dos. O que tudo executareis nesta conformi
dade, de plano, sem figura de JUizo, e sem
admitires recurso algum, que não seja para
a minha Real Pessoa, não obstante o qual,
procederás sempre sem suspensão do que
nesta, e nas referidas Leis se acha ordenado;
não obstante quaisquer outras Leis, Regimen
tos, ou ordens que sejam em contrário, que
tôdas Hei por derrogadas para êste efeito so
mente. Escrita em Belém, fi. 8 de maio de
mil setecentos cinqüenta e oito.

Neste sentido se deve escrever aos gover
nadores e capitães-generais das capitanias de
Pernambuco, do Rio de Janeiro e Minas, de
Goyaz, de Mato Grosso.
DOC. N.O 3.635

Reverendo em CríSto Padre Arcebispo da
Bahia. Eu El Rey vos envio muito saudar co
mo aquêle de cujo virtuoso acrescentamento
muito prezaria. As dispensas que os mesmos
Sumos Pontifices concederam fi. instância dos
senhores ReíS meus predecessores e dos Reis
Católicos de Espanha, pata que, não obstante
a proibição que tem por Direito Canônico os
Religiosos Jesuitas em quanto Regulares, para
obterem benefícios, curados, pudessem, adIni
njstrar 9.OIl índios da América os Sacramen
tos da Igreja; foram condicionadas, com a
expressa cláusula de que aquela infração do
Direito Canônico e das Constituições Apostó
licas que permitia a.os ditos Religiosos sairem
dos seus claustros para viverem afastados dos
santos exercícios, que nêIes se freqüentam; e
eltPostos aos pengos que correm os súditos
regulares fora da obediência dos seus com
petentes Prelados; seria interina para durar
sómente enquanto não houvesse a necessária
cópia de clérigos seculares. Pelo conhecimen
to dos referidos inconvenientes e do grave
escrúpulo, que necessànamente se devia se
guir de reter os mesmos Religiosos separados
da sujeição aos seUS superiores seculares, des
de que uma vez cessasse o motivo da neces
sidade de não terem aquelas ovelhas do Se
nhor o Pároco de Hábito de São Pedro que as
apascentassem; aceitaram os sobreditos Se
nhores Reis as referidas dispensas com a mes
ma condição com que foram pelos santos Pa
dres concedidas, para interinamente socorre
rem as urgências que se lhe representaram. E
porque tenho certa informação de qUe êsse
Arcebispado da Bahia. se acha hoje assistido
de muitos e louváveis sacerdotes, com Letras,

e costumes, prõprios para curarem almas; e
em número superior ao das Paróquias, que o
mesmo Arcebispado se fazem necessárias. Co
mo Governador, e Perpétuo Administrador
que sou do Mestrado, e Cavalaria das Ordens
Mistas a que pertence o provimento de todos
os beneficios dêsse Estado: Hei por bem que
em cada uma das aldeias dos índios que no
vamente mando erigir em Vilas e Lugares; e
nas mais em que de nõvo se forem &Ideando
os reteridos mdias; em lugar de cada uma.
das Paróquias, que até agora administravam
os Religiosos da Companhia de Jesus com a.
denominação de Missões, constituam uma Pa
róquia com o titulo de Vigairaria que fareis
servir interinamente até me dares conta como
se pratica nas Igrejas novamente eretas: as
sinando aos Párocos déles as côngruas que
se acham estabelecidas pelas minhas ordens,
com aquela igualdade ou diminuição que fo
rem competentes às diferenças dos maiores
ou menores lugares; dos mais pingues, ou
mais limitadas beneces, que houver, nas casas
de residência e passaes que a cada uma das
referidas paróquias se devem assinar. No
caso em que os religiosos que atualmente
administram as ditas Paróquias, intentem
despojá-las como praticaram em algumas do
Maranhão escandalosamente; não permitireis
um atentado tão estranho, e tanto mais des
tituido de todo o pretexto para se celebrar;
que alêm de ser notório que nas mesmas
Igrejas nikl há cOUsa que não consista em
uma pequena pasta de trabalho dos Úldios
paroquianos, e dos trutos por êles cultivados,
se acha expressamente declarado pelos mes
mos Religiosos no meu Tribunal da Mesa da
Consciência e Ordens, que nas Igreja.s das
Missões é tudo pertencente aos indios, e que
no seu nome e a titUlo de tutela e que 1Ie
a~havam na mera admini.!ib-ação dêles Re~

ligiosos da Companhia. de Jesus. Assim é de
esperar que o reconheçam perante vós, para
cumprirem as vossas ordens ao dito respeito
sucedendo porém, pelo contrário, fareis exe
cutaI'" O que houveres determinado com o au
xilio com que para êste efeito vos mando
assistir eficazmente pelo govêrno dêste Es~

tado; àanào-me conta do que se oposer na
vossa presença sem suspensã.o dos procedi
mentos que tiveres, e não obstante quaisquer
disposições ou ordens em contrário. Escrita
em Belém a 8 de maio ue 1758. Nesta con
formidade se deve escrever ao Bispo do Rio
de Janeiro. Ao Bispo de Pernambuco.
DOC. N.o 3.636

Conde dos A.rcos. Pertencendo-me como
Governadol" e Perpétuo Administrador que
sou do Mestrado e Cavalaria das Ordens Mi
litares, o provimento das igrejas eretas, e que
se erigirem nesse Estado. e tendo certa. in
formação de que nêle há grande número de
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elér1goo seculares, que farem {l~llSar Q mo
tivo das dispensas concedidas pelos Sumos
Ponti1ices aos senhores Re1s meus anteces
sores, para que os Regulares pudessem exer
citar o oficio de Curas, administrando os SA
cramentos aos índios, sómente enquanto não
houv~sse número. que hoje há, não SÓ sufi
ciente, mas superabundante de clérigos ca
pazes de exercitarem aquêle MJn1stério: Hou
ve por bem mande.r expedtr & ~8,na. fumada.
pela mJnha Real Mão, que será com esta ao
Arcebispo dessa Diocese. "pua que mandando
recolher aos seus claustros os RelJg1osos da
Companhia de Jesus, que estão exercitando
como PárOC06 debaixo do nome de MJssioná
rios nas aldeias e residências da mesma dio
cese, que devais erigir em Vilas, e Lugares,
estabelecesse em cada uma delas uma. Viga!
rarta. servida por um. sacerdot.a secular com
competente cOngrua. O que me pareceu par
ticipar-vos, pera. q.ue na. cert.em d~ Q.ue tenho
resoluto ao dito respeito, assistais ao mesmo
Arcebispo com todo o s.uxilio civil e mnltar,
que êle vos requerer, em tôdas quantas vêzes
vos fill por êle pedido na conformidade da
minha dJta Carta. a cuja. cópia indo assinada.
por Thome Joachim da Costa Corte Real do
meu Conselho e Secretário de Estado dos
Negócios da Marinha e Dominios Ultrama
rinos se dará tanto crédito como a.o mesmo
original. Escrita em Belém a 8 de maio de
1758.

Nesta conformidade se deve escrever a. Luiz
Di080 Lobo da Silva. Governador e Capitão
General das Capita.nias de Pet'tl9.mbuco. A
Gomes Freire de Andrade, Governador e Ca~
pitê.o-Oeneral do Rio de Jan~tt1) e Minas ou
a quem seu cargo servir. Ao Governador de
Ooya.z. Ao Governador de Mato Grosso.
DOC. H.D 6.525

Tal documento. importantíssimo, trata de
diversas petições. às que.1s se dá. 1) Despacho
baseado em uma Atestação por cartório. Além
do Despacho vem a JustlUcaçAo. Registram
se as petições e delas o reswno dos Despa.
chos oorrellpondentes por carência de tempo,
com exceção da primeira cujo Despacho vai
na integra por tratar-se de um Regimento
dos fndios, em apltcação da Lei de 1611 que é
uma das multas que trataram Sôbre a liber
dade dos índ1os:

"Regimento que hAo de usar os adminl.s
trador~s das aldeIas dos indios dêate Estado
o qual está registrado no Livro da. 6ecretarta.
e dêste a fOlhas cento e setenta e quatro.
Babla. prlmeiro de setembro de 1~1l1" - até
!lIlhas ! 76."

senhor: Dom Francisco Barjon que Vossa
Senhoria toi servido da.r Pa.l:& e.dministTação
de uns índios do:;; que estão em POrto seguro.

e porque par8, o bem de sua justiça. e conaer~

vaçAo dêles lhes faz necessário o traslado
do Regimento de Admln1straçlo dos mcUos
Q.ue está registrado no Livro da secretaria.
do Estado. Pede a VOBSIl Senhoria lhe fa,.ç&
meroê mandar dar o dito tra&ado e receberá
mercê.

DESPACHO

Como Pede. Bah1a - \lo p1'1me1to de setem
bro de 1681. Rubrica

REGIMENTO

Cópia do Regimento que hão de usar os
administradores du a.Idelas doa mdios dêste
Estado o qual está registrado no Livro da
secretaria. e dêBte a tfllhas cento e setenta e
quatro até fOlhas cento e setenta e seiS.

Roque da Costa Barreto do Conselbo de
SUe. Artes&.. Porquanto para. & boa. a.dm1nfs
traçA0 e goVêrno das aldeias dos incUos, con
servação e aumento delas convém dês5e Regi
mento pelo qual os Capitães e Adm1nJBtra
dores das dUas Aldeias saibam como as hAo
de reget e administrar segundo o que acha
rem disposto por êste Regimento em que se
declarará a forma e ordem que nas ditas
admfnfstraçÕeB hão de guardar evitr.ndo-se
por essa, via tMB a causa de que se possa
originar a relaxação ou tnjust1ças aos ditos
indios em cujo favor no ano de 1611 se man
dou fazer reg1mento pels. :Lei que Sua Altesa
foI servido mandar ao êste Estado, o qUal nlo
consta se lhe tenha dado cumprimento até o
presente, sendo cousa tão lmportante. e o que
se deve muito atender e como tal o reco
mendo ao dito senhor a dJta Lei e outru
mais em conflrmação desta de cuja falta tem
sucedido despovoarem-se muitas aldeias e
iTem &8 demais em grande d1minulçãa e falta
de seus moradores afugentando-os o mau
trato e a. pressAo dos nossos ou a. falta de
quem por êles procure sem aprestos e esque.
cidos da doutrina cristã se ter não a seus dl
tostos gentílicos que é com que se deve fazer
mator reparo quanto é maior dano que se lhe
pode seguir; pelo que tendo se considerado a
todo o referido e importAnc1a dêste negócio
que nto se respeita ao govêmo temporal dos
ditos índios mas ao espiritual e bem de aulloS
almas e aumento da Rellgilio faz públfca que
sempre fol o Intento com que se segu1ram e
continuaram as conquistas dêste ReIno com
parecer do Conselho dêste Estado e do Pro
vedor-Mor dos Defuntos em observlncia. da
dita Lei de 1611 se fêz êste Regimento que
os ditos adm1rdstradores guardarão lnViolà
velmente.

1 - Haverá em cada Aldeia. duas capelas
com a. decência necessérle. em que se dip
Missa aos índios e um clérigo que sirVa de
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CUra ou Vigário o qual residirá na mesma
aldeia para nos domingos e dias santos dizer
missa, confessar e sacramentar aos indios
como seu Pároco doutrinando-os nas orações,
o qual cura ou vigário será apresentado pelo
dito senhor ou em seu nome pelo Governa
dor-Geral do Estado confirmado pelO Bispo
da Diocese em que a Aldeia estiver.

2 - Junto à dita Aldeia se fará casa para
vivenda do clérigo que há de servir de Pá
roco dos indios a qual não ficará própria
dos que servirem de cura ou vigários e Só
nelas estarfu) enquanto esta casa se há de
fazer na terra que está dada aos índios e
a sua casa.

3 - Terá êste Cura eu Vigário de seu sa
lário e mantimento três vinténs por mês de
cada índio que for trabalhar nomeado pelo
Administrador e das índias que pelo mesmo
modo forem nomeadas para trabalharem com
algumas pessoas terão trinta réis por mês
pago a custa dos ditos índios, e o adminis
trador terá o cuidado de saber se o dito cura
ou vigário está pago desta porção que se lhe
nomeia para seu sustento, e querendo o dito
cura ou vigário servir-se de alguns índios pe
dindo-OS ao administrador lhes dará pagan
do-se o seu salário como o hão de fazer os
mais moradores que para os seus serviços
Os pedirem.

4 - As pes.soas que forem providas na
administração destas aldeias hão de morar
nestas com suas casas e famílias tendo muito
cuidado e vigilância sôbre a qUietação dos
indios tratando de os compor e repreender
nas dúvidas que entre si tiverem, evitando
lhes não seja feito agravo ou sem ral'.ão pelos
moradores entendendo que são livres sem
sujeição alguma e como tais devem ser tra~

tados.
5 - serão outrossim os ditos administra~

dores juízes privativos das causas dos ditos
índios assim das que moverem uns contra
outros como de tôdas as maiS que outras pes
soas intentem contra lHes, em que sejam au~

tores ou réus, os quais alçada nos casos civeis
até quantia de dez cruzados e nos casos cn
mes até trinta dia.'> de prisão em que poderão
condenar e absolver, e nas que estenderem
darão apelação e agravo para o OUvidor da
Capitania em cujo dístrito estiver a aldeia e
êstes ouvidores não cabendo em sua alçada
daráo apelação e agravo para o Provedor
MQr dos Defuntos que residir na Relação
dêste Estado.

6 - Os ditos administradores Sl.'rãD sempre
subordinadOS aOs Capitães mores que gover
narem as praças em cujo distrito estiverem
situadas as aldeias para que êles lhes orde
narem tocante ao serviço de Sua ALteza por-

que Os ditos administradores obedecerão com
todo o cuidado e diligência náo consentindo
que para outros particulares se intrometam
os ditos Capitães mores no govêrno dos índios
nem poderão mandar ordens sôbre trabalha
rem com estas ou aquelas pe1i.Soas por mais
ou menos salãrios porquanto aos ditos admi
nistradOres toca nomear os ditos índios as
pessoas que os vierem pedir para seu serviço
não os capitães mores, e somente para o ser
viço de Sua. Alteza como acima declaro.

7 - E sucedendo que os ditos capitães
mores contra o disposto nêste Regimento e
contra ao dito Senhor por suas Leis tem de
clarado sôbre êste particular continua na
Repartição dos índios mandando para isso
ordens li fim de que Os índios vão servir a
outras pessoas que não fOrem aqeulas a quem
o administrador tiver dado ordens digo
ordem, os ditos índios lhe re<juererão CODl

disposto nêste Regimento de que darão tam
bém conta ao Governador-Geral que lhes fará
emendar o excesso com que procederam os
ditos capitães mores.

S - Terá outrossim o dito administrador
cuidado em conservar os índios nas suas pró~

prias aldeias e não consentirão que lhe sejam
tomadas as terras delas que lhe forem assi~

nadas para a sua habitação porquanto os di
tos índios hão de ser tratados como quaisquer
dos outros moradores deste Estado e háo de
ter o domínio das terras que se lhes devam
em nome do dito Senhor para a sua vivenda
e achando o administrador que não tenha
posse e senhorio das terras que se lhe tem
dado, procurará que se emende pela via e
meios que o Direito concede.

9 - Náo consentirá o dito administrador
que os ditos índios sejam mudados das t.erras
de suas aldeias contra suas vontades porém
êles o poderão fazer com aprovação de seu
administrador melhorando Se de sítio em que
mais comodamente possam viver, porem sem
pre se dará primeiro conta ao govêrno-geral
que pode aprovar ou não a dita mudança
segundo a conveniência que desta se seguir
aos indios, aOs moradores circunvizinhos.

10 - As pessoas e mOradores das capita
ruas aonde estiverem situadas as aldeias
tendo neceSsidades de índios para os servi
rem os irão pedir ao dito administrador e o
mesmo será quando necessitarem de índios
para seus serviços e se lhe pagará aos
índios a respeito de dez tostões nor mês e
as indias a cinco tostões por mês e será pelo
tempo que lhe for necessário porém não po
derão ser violentados a que sirvam a certas
pessoas contra suas vontades par ser isto
espelho de ~ervidão que os ditos índios não
tem.
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11 - serão porém os ditos Indios obrigados
a cumprirem as convenções e obrigações que
se fizerem a si un:> com os outros como com
os moradores e quando houver causa para as
não cumprirem darão conta ao administrador
o qual ouvindo as partes determinará o que
lhe parecer justo,

12 - Os moradores com quem. os índios
trabe.lharem serão obrigados a lhe pagar
pontualmente seU8 serviços conforme do }:leio
tlls}lOSto nêste Regimento naquelas causas em
que se costumam pagar e pelos prêços con~

venientea que geralmente correrem e fazendo
o contrário o administrador como Juiz que é
dos ditos 1ndios lhes fará pagar procedendo
contra os devedores até com eleito serem
pagos 06 ditos 1ndios de que se lhes deverem.

13 - Os administradores que forem das
aldeias não poderã.o obrigar aos seus índios a
trabalharem em seu serviço particular sem
lhes pagar seu salário como qualquer dos ou
tros moradores que não podem ter sôbre êles
va.ssaiagem poder ou jurisdição do que tem 00
mais capitães sôbre as peSSOas livres, nem
llOderão por esta causa prOCeder contra êles
ou molestá-los ou ofendê·]os pelos índios o
nA.o quiserem servir não lhe pagando e fa
zenda os ditos administradores o contrário do
disposto nê&tes capitulos se procederá contra
ê]es segundo o excesso de que usarem nêste
capftu]o.

14 - E porquanto convém que 06 admi
nistradores nas suas aldeias e para usim o
fazerem devem ter salário conveniente sem
(lua lhes possam residir para acudirem e com
porem as dívidas e dfterenças que de ordiná
rio entre êles sucedam das quais se poderá
seguir da às A]deias não havendo quem os
evite repreenda e castigue para o que.é ne
cessário a assistência do dito administrador
pela qual o trabalho que hão de ter em os
administrar serAo de porção de cada índio
que nomearem por moradores um to&tã.o por
mês, que lhes serão pagos adiantados a custa
dos mesmos moradores que lhes pedirem ou
na :forma que se costuma pagar na. dita. ca
pitania. E êste tostão lhe será dado logo que
G administrador nomear o dito índio e ainda
com aquela pessoa que o pedir.

15 - E para que o administrador tenha
lembrança e notícia certa dos indios. e úldlas
que nomear para trabalharem com as pes
soas que lhes pedirem, e tirar tôda a dúvida.
sôbre o tempo que tiverem sentido terá um
Livro numerado rubricado pare. ser sem en
cenamento no fim dêle em que declare por
assunto as pessoas a quem der os índios ou
fndias para. servirem, o dia em que forem
e o em que se recolherem o qual assento

assinará a pessoa que os pedir pelo qual
ficará obrigado a satisfazer-lhe o seu salário.

16 - Todos os Indios das AldeiaS aonde
hOUver administrador lhe seria multo obe
dientes, e o considerarão por seu superior e
Juiz que é, cumprindo lhe seus mandados
e obedecendo-lhe as suas ordens, e se o admi
nistrador achar que lhe desobedecem, ou
alguma inqUietação neles procederá afim de
os aquietar e reduzir a obediêncJa procedendo
com prisão contra êle excedendo dará. ape
]ação e agravo conforme o disposta nêSte
Regimento,

1'1 - E porque o principal déste Regimento
é 11 conservação das Aldeias de todo o Estado
em que êle se há de conservar e por 1nduçAo
de moradores vizmhos dêles ou de ind108 de
outras Aldeias se absentarão muitos daquelas
em que nas casas se criaria deixando o
domtcU1o de seus pais e avós par irem ass1Btir
em outras Aldeias e fazendllS de vários mo
radores por cuja. causa. se foram diminuindo
e desbaratandO muitos e convém ao serviÇQ
de SUa Alteza que em tôda Aldela vivam e se
conservem os fndios e índias dela, assIm para
se perpetuar a união de todos aprenderem.
melhor a doutrina cristã e estarem ma1B
prontos para aS ocasiões que se oferecem de
serviço de Sua Alteza e O administrador os
puder nomear as pessoas a que houverem
de servir pelo estipêndio acima declarado e
dêle se tirar emolumento Que toca ao Pároco
e ao administrador da dita, Aldeia. O dito
Administrador e CapitOO dela recolherá. a
mesma Aldeia todos 06 índios e ind1as que
dele. estiverem fora do tempo que lhe chegar
éste Regfmento tirando 05 de quaiBquer
outras aldeias, casas ou fazendas dos mora
dores que os tiverem em seu poder os qUa1B
não oporão a isso uma mmlma repugnAncJa
ou dúvida, antes verão logo obrigados o Ad
ministrador dall outras Aldeias de qualquer
foro e qualidade que sejam ao ato de entre
gar logo com efeito, assim como o dito
Administrador será também obrigado a
remeter para as suas aldeias aquê]e& indios
e fndias que na sua estiverem nio sendo
pertencentes a ela, nem consentirão que os
úldtos e índlas da dita Aldeia se casem com
fndlos ou índias de outras, nem o Pároco
lhe consentirá porque por êste meio se w.m.
também atenuado muitas Aldelas a cuja con·
servação e aumento se deve só atender e
evitar o exemplo de se lhes permitir.

la - Pelo que ordeno aOs Governadores
das Ca.pitanias de Pernambuco, Rio de Ja
neirO, Espirtto santo, Capitães Mores da Pa
raib8., Rio Grande e Cearâ, Itamaracá, ser
gipe de El ReY, Ilheoa e Porto Seguro, Cabo
Frio, São Vicente e Parnaiba., e aos Ouvidores
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Gerais da Repartição do Norte e Sul, Cã.
maras, Provedores da. Fazenda, e mais Minis
tros de Justiça e Guerra das Capitanias de
todo o Estado, que cada um pela parte que
lhe toca. dê tDdo lavor e ajuda aos Admi
nistradores das Aldeias que houver na sua
jurisdição para que êste Regimento se ç·Utn
pra e guarde inviolàvelrnente o qual se re
gistrará nos livros da secretaria do Estado.
Antônio Garcia fêz nesta cidade do Salvador.
Bahia de todos os Santos em os vinte e nove
dias elo mês de julho do ano de mil seiscen~

tas setenta e oito. Bernardo Vieira RavElSCo
o fêz escrever. Roque da Costa Barreto. Ber
nardo Viejra Ravasco o qual registro de Re
gimento eu Mathias Muniz Barreto escrivão
da Câmara o refutei de próprio que tornei a
parte do qual me reporto e êste Registro com
o próprio corri e o concertei e corroborei
bem e fielmente com o oficial abaixo e sob
éste vi e assinei em Porto Seguro - onze de
outubro de seiscentos e noventa e oito anos.
Mathias Muniz Barreto. Concertado comigo
escrivão da Câmara Mathias Muniz Barreto.
E comigo Juiz Ordinário Feliciano Alvares
Barbosa. E não se continha mais na dita
Provisá.o e Regimento os quaís eu Manoel de
Magalhães Tourinho escrivão da Câmara
nesta. Vila de Nossa senhora da Pena 
Capitania de Porto Seguro por provisão de
Sua Magestade que Deus Guarde bem e fiel~

mente trasladei dos próprios que em meu
poder e cartório ficam e a êles me reporto e
êste traslado com os próprios confere e assi~

nei cOm o tabelião Nasário da Cunha Souza
comigo abaixa assinado e eu assinei de meus
sinais público claro de que uso seguintes.
Porto seguro e de novembro vinte e quatro
de mil e setecentos e trinta e oito (1738).
Eu dito escrivão o escrevi em fé e verdade.
Manoel de Magalhães Tourinho e comigo o
tabelião Nasário da Cunha SOuza.

II Volume da. Bahia. lnventáriOli de Cutro
e Almeida:

Documentos n.OS; 6.525: Regimento e Ad
ministração dos índios.

Does.: 6.430 - 9.121 - 9.494.

DOC. N.· 6.525: (continuação):

Petição

Exrno. e Rvmo. Senhor:

Diz o Reverendo licenciado Joseph de
Araujo Ferraz que êle suplicante se acha a
anos administrando uma aldeia de gentios
Menhii.a com grande zêlo e cuidado do ser-

viço de Deus e aproveitamento espiritual das
almas em virtude de um despacho do Exmo.
senhor Vice-Rei do Estado da Bahia que
junto oferece pelo que foi servido S. Exa. o
Rev. Arcebispo da Bahia facultar-lhe o in~

du]to de confinar e levantar altar portátil
para nêle celebrar em grande benefício dos
ditoS" índios por se acharem dístantes da
Igreja matriz mais de sete ou oito léguas
para sua consolação espiritual e poder me~

lhor administrar o pasto espiritual e ensi~

nar~lhe li dDutrina cristã aOs mesmos indias
ensinando~lhes os mistérios de nossa santa
fé deseja que V. Exa. Rev. lhe mande passar
provisão de aàmjn1stradOr missionário da
dita aldeia e outrossim faculdade para o Rev.
Vigário da Vara de Pôrto Seguro lhe ben
zer dentro da aldeia o lugar para cemitério
para serem nêle sepultados como sempre o
tiveram no arcebispado da Bahia visto e lon
ge passagens de rios que tem para o pode
rem fazer a Freguesia pelo que pede a V.
Exa. Rev. seja servido atender ao bem espi
ritual dêstes miseráveis desamparados assim
o manda para melhor consolação sua visto a
boa educação espiritual com que o Rev. Su
plicante trata o mesmo gentio como é notó
rio e manifesto e receberá mercê.

Despacho

Passe provisão na forma que pede. Rio
doze de outubro de 1753 Rubrica.

Provisão

Dom Frei Antonio do Desterro por mercê
de Deus e da santa Sé Apostólica Bispo do
Rio de Janeiro e do Conselho de S.M. Fide·
Us.sima aos que esta nossa provisão virem
saúde e paz em o Senhor que de todos é
verdadeiro remédio e salvação. Fazemos sa
ber Que atendendo nos ao que por sua pe
tição retro nos enviou a dizer o Padre Jo
seph Araujo F'err;u; havemos por bem de o
prover como pela presente nossa provisão o
provemos em administrador missionário da
aldeia do gentio Meuháa visto o grande zêlo
e serviço ti. Deus gue o dito Padre tem fei
to, e outrossim o Rev. Vigário da Vara de
Pórto Seguro a quem damoo faculdade po
derá. benzer dentro da dita aldeia o lugar pa
ra o cemitério para nêle serem sepultadas
as pessoas que falecerem vistas as circuns
tâncias alegadas em sua petição. Dada nes~

ta cidade do Rio de Janeiro sob nosso sinal
e sêlo da nOssa chancelaria aoo 12 de outu
bro de 1753 anos e eu o Padre Agostinho
Pinto Cardoso escrivão da Câmara Eclesiás
tica. o subscrevi. Rubrica. Cardoso. Provisão
que V. Exa. Rev. há por bem mandar pas~

sar ao Pe. Joseph de Araujo Ferraz pela qual
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o faz administrador missionário da aldeia
do gentio Menhaa. Para V. ReV. ver.

Atestaçáo

O Rev. Licenciado Joseph de Araujo Fer
raz Presbltero do Hábito de São Pedro e no
taria apostólico de S. Santidade aprovado
pejo Rev. ordinário da cidade da Bahia na
forma do sagrado concUio tridentino e ~{)n&

tituiçôes. Atesto em como em. o terceJro do
mingo de novembro do ano passado veio o
capitão de mato lnacla do Couto Ares com.
6 soldados armados a aldeia do TriQu1taba
das três para. 8.5 quatro horas da. ms.dJugada
e nesta cercando a casa de um índio cha
mado Romualdo Barbosa o qual a anos está.
governando a dita aldeia por impoosibilidad.e
do capitão mor dela e o amarrou em cordas
e o levou para a sua casa. donde o teve prêso
em um tronco a portas fechadas até que fu
giU o dUo indio da rigorosa pr1.sio em que
estava sómente com o pretexto de que o dito
índio lhe náo entregava um negro fugido que
o tinha apa.nhado e entregue já. a seu dono.
e com estas e outras injustiças traz amea~

çados fugitivos e a DUttol3 reduzidos vivendo
fora da sua administração e em virtude d.e
tudo passo esta atestação de minba letra e
sinal de que uso. santa Cruz 4 de fev~iro

de 1'159 In ftdem verJtatis regutur e requ.l.si
tus O Padre Joseph de Araujo Ferraz Pu
bUus a.a.H.

Petição

lImo e Exmo. Sr. Diretor o Falire Joseph
de Araujo Ferraz, Presbítero do Hábito de
São Pedro. notário apost6lico de 8.8. mora
dor no Rio Grande, Freguesia de São Boe.
ventura. de Fextm dêste arcebisPado. que
o Exmo. Conde das Oalveas, predecessor ele
V. Exa., fol servido pelo despacllo incluso
provê-lo na administração e govêrno da al
deIa dos gentios menháas que se CODllerv8.
vam todos 00 seus antecessores por alvará
e Prov1são que alhançaram em nome de BM.,
Roque da. Costa Barreto, governador que foi
deste Estado, como se mostra dos documen
tos Juntos, e na posse atual da dita admi
nistração se acha. o suplicante a dez anos,
doutrinando espiritualmente os ditos {n~
e com êles defendendo a invasão dos fndios
bravos Que insultavam aquela silvestre habl~

taçio e como para poder conservar-se na
mesma administraçãc e não pode fazer sem
que V. Exa. se digne que assim o mandat:.
Pede a. V. Eu. seja. servido mandar se
conserve o suplicante na admin1stn.çio e
posse da aldeJa dos índios menháas na mes
ma forma em que se achava por si e por
seus antepassados, sendo juntamente servi·

do para. êsse efeito mandar-lhe passar pro
visAo e recebera mercê.

Despacho

Observe-se os despachos juntos ne. forma
que se contem. Ba.hia 17 de março de 1750.
RubrJca.

Segunda. petição

Diz o Padre Reverendo Licenciado, Joaeph
de Araújo Ferraz. verdadeiro adm1n1strador
de uma. aldeia do gentio da terra. chamada
menbáa cita, no Rio Grande, em a qual.
atualmente, está o Rev. supUcante. e.dm1n1I!
trando os sacramentos, lnstruindo a dito gen
Uo ao grêmio da igreja com. tOdO o zêlo e cUi
dado, amor e temor de DeUS, que ausentan
do-se~]he alguns dêstes induz1d.am~nte para
urna. chamada. aldeia de uns intruso e.dm1
nlstrador e capitão de conquista, lnAcio de
Couto, recorreu o Rev. suplicante ao patro
cínio de V. Exa. que fol servido mandar se
lhe entreguem todos OS que f&sem ach9.d08
fora desta e duvidando e.s pessos.s em CUjas
casas estivessem f&sem êsres.presos e Que
rendo o Rev. suplicante fazer dar a exclusAo
o despacho de V. EXIl., cometeu com êle ao
dito Capitão da conquista por não ha.ver na.
dita. paragem outro oficial de. mllic1a nem de
JustiÇa e havendo outros circunvizinhos êstes
o duvidam fazer receio e temor do dito
Inácio de Couto corno pessoa revoltosa,
destemida e pouco ou nada que perder tan
to que a tem de nw querer da rexcluslo a
dita ordem proferiu palavras indecentes de
se fazerem manifestas a V. Exa., tomando
por último pretexto que não entregava o gen
tio que estava entregue a um capItão ch&~

ml\(fo Alberto e como pelos documentos que
Junto oferece consta a darão que se precisa
para utllldade do serviço de Deus, pela mes
ma quer o suplicante conseguir a entrega
dêle, efetuando-se a execuçAo do despacho
de V. Exa. Pede à V. Exll. se digne em pon
deração dos documentos que apresenta 08
qU9.ts certtflcam toda a verdade que os ofi
ciais de milícia e sendo necessãrie OS de
justiça da Vlla dos Dhéos executem o des
pacho antenol" de V. Exa. e abre a entrega
dos ditos índios na administração de sua. 11.1
deia., procedendo no mais e que V. Exa. fOr
servido determinar e recebera. mercê.

Despacho

Quaisquer oficiais de Justiça digo de mili
eia ou justiça de qualquer distrito. VUe. ou
comarca que seja a quem se apresentar êste
despacho notifique ao capitAo Inácio de
Couto para. que logo entregue e restitua to
dos Oll índiOll da aldeJa, chamada menhé.a
pa.ra. que se recolham para ela e vivam de-
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baixo da obediência e administração do Rev.
Joseph de Araújo Ferraz, seu verdaderro ad
ministrador, e quando o duvide fazer ordens
positivamente a qualquer dos ditos oficiais
a quem se apresentar este despacho o pren
dam e o remetam com toda a segurança a
cadeia desta cidade li minha ordem, cuja di
ligência a dou por muito recomendada, tendo
entendido que tôda a despesa que se fizer
nesta há de ser por conta do suplicado. Bahia
7 de junho de 1756 Rubrica.

Terceira Petição

Exmo. Sr. Diz o Rev. Joseph de Araujo
Ferraz morador em Santa Cruz que seu avô
Francisco Barjon no ano de 681 alcançou
a.lvarâ. de administração passado pelo go
vernador Roque da costa Barreto em nome
de El Rei para aldearem os índios menháas
que em seu PQder tinham e com efeito os
aldeou na Freguesia de Santa Cruz río aci
ma e 08 administrou em toda a sua vida e
por sua morte entrou seu genro o capitão
mor Domingos Ferraz tle Araujo o qual por
toda a sua vida esteve na DOsse da adminis
tração da aldeia e por falecimento dele en
trou o sup1icante seu filho que se acha. a
sete anos em pacifica posse e administra~

ção doutrinando e defendendo os ditos ín
dios; porém na dita aldeia se vão agregan
do várias pessoas de que resulta furtarem
as índias e viverem concubmaàos com outras
e O que mais é vários moradores e vizinhos
agregam a si os indios e os não querem
restituir a aldeia e administração fiados em
ser o suplicante sacerdote e não antlar as
pancadas com êles razão porque recorre o
suplicante aopatrocinio e piedade de V. Ex.a..
a quem pede seja servido mandar se con
serve o suplicante na administração e posse
da aldeia na forma de seus passados e que
o juiz e ouvidor do distrito ou de qua.Iquer
parte onde estiverem os índios e também
qualquer capitão mor a quem for apreSEm
tado o despacho de V. Exa. faça recolher a
aldeia os índiOs dispersos procedendo contra
quem os tiver e outrossim procedam contra
os que se acharem digo se arranc.ham perto
da aldeia para despejarem a paragem para
evitar os amancebamentos e ruinas espiri
tUais das índias e se poder adiantar o pasto
espiritual e conservação da aldeia que serve
para defesa do gentio brabo e recebera
mercê.

Despacho

Os oficiais da Câ.mara da Vila de Pôrto
Seguro se informem exatamente de tOdo O
deduzido neste requerimento do Rev. supliw

cante e me deem conta do que achar como

tambern toda sua capacidade tudo com car
ta fechada. Ba dezembro 2 Rubrica.

Segundo despacho

Vista a informação dos otidais da Câmara
da Vila de Pôrto seguro se cOnserve o Rev.
suplicante na administração dos índios me
nháas com declaração porém que lhe não
servira êste despacho de tít.ulo todas as vê
zes que eu determinar o contrário. Bahia e
janeiro desanove de mil setecentos e trínta
e nove. Rubrica.

Informação dos oficiais
da Cãmara

Exmo. Senhor Informamownos sobre o re
ferente da petição iunta cOmo V. Exa. man
da achamos ser verdade tudD quanto o Rev.
suplicante alega, não s6 sobre a adminisw

tração como também sobre muitos homens
estarem por moradores naquela aldeia. En
quanto a capacidade do suplicante é mere
cedor de toda a honra Que V. Exa. for servido
fazer-lhe. :€ o que podemos fazer e informar
e V. Exa. mandara o que for servido. Câma
ra de Pôrto Seguro e de dezembro 26 de 1739.
Rodrigo Dias de Moura - Antonio da C06ta
Souza - Anacleto Antunes de Pina - An
tonio pacheco de Mattos.

Atestação
O licenciado Roberto de Brito Grama.cho

vigário colado da Freguesia de São Boaven
tura de poxy termo do arcebispado da Bahia
Certlfico atesto e juro in veroo sacerdotis que
o licenciado .7oseph de AraUjo Ferraz pres
bítero do Há.bito de São Pedro residiu por
espaço de 9 anos por administrador tempo
ral de uma aldeía de índios menhaas filial
desta matriz síta no Rio Grande da parte
do norte o qual havera dois anos se passou
para Triquitaba termo da freguesia de Santa.
Cruz bispado do Rio de Janeiro e no dito
tempo em que residiu nesta paróquia curou
sempre as almas dos ditos índios com ar
dente zêlo e infalível trabalho instruíndo~os

na doutrina cristã e bons costumes e admi
nistrando-lhes 05 sacramentos da confissão
e comunhão com altar portãtil que com fa
culdade de sua Exa. reverendissima levantou
e recomend.o o a esta matriz para o batismo
e matrimônio por não haver na dita aldeia
igreja onde se lhes administl'asse os solene
mente e por ser verdade e me ser pedida
esta a passei de minha Letra e sinal. Poxy e
de janeiro lo de 1758 O Vigário Roberto de
Brito Gramacho.

Segunda atestação
O Licenciado Roberto de Brito Grama.cho

Vigário colocado na Matriz de S. Boaven-
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tura. de POXY - Certifico em como nos con
fins desta freguesia &e acha a 5 para. fi anos
o Rev. Ueenetado Joseph de Ara.ujo Ferraz
sacerdote de mim bem conhecido admlnJs..
trs.ndo uma. a.1dela de gentio chamado me~

nhaa por ordem do 1000, e Exmo, Conde
com todo o cuidado zêlQ ~ amor de Deus ins
truindo-os na. doutr1na cristã de sorte que os
mais dêles são capazes da sagrada comunll.Ao
e admIDiBtrando-os na satisfação dos precei
tos da Igreja e me comUJ. pelD ver que há. ne
ve meses lhe fugiram da sua aldeia 'l pessoas
casadas uns e solteiros outros deiXando &tes
suas mulheres, digo, suas legitimas mulheres
e aquelas lIell marldoo, e -vivendo com outros
em mau estado agregados a. UIlUto aldel& de
que diz ser adm1n1strador o capltAo da con
quista. lnacl0 de Couto e sendo·1be pedidOll
os ditos tnd10s fugitivos pelo seu Reverendo
Administrador e por um df.r.pacho do llmo.
e Exmo. Senhor Conde os não quer entregar
e menos la.nçar fora. da sua aldeia com o
pretexto de que o Capitão da. dita aldeIA
chamado Alberto é que os tem e defende.
Nascido tudo de estar o dito Alberto concubi
nado com uma tndia da Aldeia do dito Rev.
Padre sem se confessar a duas quaresmas
pela não querer 1.&1"gtl.1' e menos podel' casar
por esta canônlcamente impedido e. cujo
exemplo se irão os mais conservando na mes
ma indisposição para receber os santos 8&
crament08 e torns.ndD-se ao seu gentiUsmo
não se da.ndo providam~nte. ao serviço de
Deus e salvação dêles. E por me ser pe
dida. esta atestação a faço in verbo Yeer'
doU. PO:Q' e maio 21) de 17"3. O vigário Ro
berto de Brito Gramacho.

Atestação do Juiz OrdlnArio

O JuiZ João Coelho Gramacho homem ca·
SBdo e assistente na Freguesia de S. Boaven~
tura. de Poxy Cert1ftco em como a muitos
anos conheço o Rev. licencIado Joseph de
Araujo hrraz estar Qdmtn1strando uma al
deia do gentio do Rio Grande chamado me·
nháaB por ordem do Exmo. e lImo. Sr. Conde
com todo zêJo e amor de Deus tanto no e«pi
rttua.l como no temporal e pronto sempre
para o serviço e ordens 00 Exmo. Senhor e
para as conquistas de gentto bá.rbaro e sei
pelo ver que a ma1S de 8 meses lhe fugiram
vários índios casados e se vieram agregar B
uma aldeia de que d\Z llel' adm1n1strador o
cll.pitiCI Inacio de Couto e sendo êstes pedi
dos por um despacho do Exmo, Senhor 06
não quis entregar nem Jança-Ios fora mas
antell se está servindo deles e btes todos es~

tA.o concubinados dlzendo que o Capttio da
mesma aldel& os defende por ter o dito fur
tado outra. mdia com quem diz Quer casar e
a mais de 2 an06 o nM faz. tt o que pa8l!& na
verdade e juro pela obrtgs.ç40 de meu ~o.

Freguesia de poxy 26 de maio de 1746. Joio
Coelho Ma.chado.

Atestaçlio do Ajudante SimAo
da. Costa Perelra

O ajudante Shnio da Costa Pereira casa·
do e s.sslstente na. ~eIDa. de 800 BoAven
tura de Poxy. Certifico em como a muJtos
anos conheço o Rev. J1cenclado Joaeph de
AraUjo :Fenaz adminllltrando uma aldeia de
gentio menM.as no Rio Gra.nde por ordem
do Dmo. e Exmo, Sr. Conde (lom todo \) vAlo
e amor de Deus tanto no espiritual como no
temporal e pronto sempre para 06 servi-los e
ordens do Exmo. senhor e para as conqU1staB
do gentio bárbaro. E aet ~o ver que a m.ais
de 8 meses lhe lugiram Vá.r:los fndios e indias
cuad811 e se vIeram agregar a uma aldeia. de
que diz ser admln1strador o capitão Inaclo
de Couto e sendo est.e& pOOiô08 por um des
pacho do Elmo. Senhor os nAo qui& entregar
nem menos Iança-ll>s fora mas antes se esté.
servindo dêles e estes todos estio concubina
d08 dizendo que o mesmn capitAl> da mesma
aldeia os defende por ter o dito furtado outra
india com quem diZ quer casar, e a mais de
2 anos o não faz. 1: o que passa na verdade
e o juro pela obrtgaçâo de meu cargo. 'Pre.
gu.e&l& de Poxy 26 de mlÚo de 1144 8lmio da
Costa Pereira.

Petiçf.<>

D. Francisco B$!'jon Mo1'll.Óor da Vll& de
Nrto seguro que V. Ex" toi servido conceder
lhe prov!sAo para ser: admin1strador de una
índios naquela Vlla que se vieram meter em
casa do suplicante \) Qual indo com a dita
ordem de V. Ex' não qu.tsers.m 08 oficiais da
C&mara daquela Vila por lhe o cumpra. se
nem gua.rdá~lo com o fundamento de que um
Jorge Pere& PaUllsta. QiWt que tinha embar
gos porquanto os ditos fndl08 era.m cativos e
pertenciam a um seu parente de Sio Paulo
e por este simples diZer sem outro documento
se bnped1u fi, dita. ordem de V. Ex1' sendo que
é notório e. V. Senhoria ser em todos os in
di08 dêste Estado forros e isentos livres de
tôda a servidão, pelo que pede à V. senhoria.
mande que os ditos oficia1s da. Càmara. em
cumprimento a ordem de V. S. sem embargo
de quaisquer embargos que alegue o dito Jor
ge Pere.z ou outra qualquer pessoa e, que
tendo algum direito, do Que alegar, o venho
fazer a essa cidade para ser ouVido o Pr0
curador dos indios, ordenando, outrossIm, ao
capitão Peres e () remeta a esta cidade, que
rendo fazer aJgum&. viol!nc1a. a.os ditos 1ndi06
e receberá mercê.

De$)lflCho:

Como pede Bahi8. trinta. óe outubro de mn
seiacentos e clncoenta e hum.
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Justificação;

Justlficantes OS Rev. P a d r e s Sebastião
Araújo Barion e o Rev. Pe. Vigário Joseph
de Araújo Ferraz, escrivão Souza escrivão
SOuza Porto Seguro, ano de 1738, Juizo Ordi
nário, AçáQ de justificação entre partes aci
ma. Ano do nascimento de N. SR. Jesus Cris
to de 1738 - AOs 24 dias do mês de outubro
do dito ano nesta Vila de N. SR. da Pena,
Capitania de Pôrto Seguro. em casas e mo
radas de Inácio de Lima. donde eu, tabelião.
estava com o juiz ordiná.rio, Rodrigo Dias de
Moura, na Povoação de sta. Cruz têrmo des
ta dita Vila ai pareceu () Rev. Padre e Li
cenciado sebastião de Araújo Barjon e por
êle me foi apresentada a petição com o des
pacho nela posto do Juiz ordinário 1U)drigo
Dias de Moura requerendo com ela fizesse
cumprimento de iUlltiça a qual petição tomei
e por me ser distribuida a tomei e autuei e a
ela ajuntei a dita enquirição que é o que ao
diante se segue e de tudo fiz êste têrmo eU
Lasario da Cunha Souza tabelião que o es
crevi.

Petição
Dizem os Rev. Padres os Licenciados Se

bastião de Araujo Barjon e Joseph de Araujo
Ferraz sacerdotes do Hábito de São Pedro
moradores na Povoação de Sm. Cruz de Por
to Seguro que para certo requerimento lhe é
necessário justificar serem netos de Dom
Francisco Barion e outrossim ser O dito seu
avô administrador de uma aldeia de gentio
chamado manháa.s a qual a. sustentou a custa
de sua fazenda muitos anos e domesticando
a. com o rísco de sua vida e ha.verá 4 anos
que êles suplicantes a estão administrando
portanto Pede a Vmece. seja servido admi
nistrar-lhes justificação e receberá mercê.

Despacho:
Como pede Porto Seguro e de outubro 24

de 1738 dias.

Inquirição de testemunhas tiradas por par
te dos justifícantes.

Assentada.

Aos 24 dias do mês de outubro do ano de
1'138 nesta. Vila de N. Sra. da Pena Capita
nia de Porto Seguro estando eu tabelião e o
juiz ordinário RodrígO Dias de Moura e o al
caUle 8.imão de Brito de Oliveira. nesta Po
voação de Sta. Cruz tênno da Vila de Porto
Seguro e aí teramos as testemunhas que por
parte dos justificantes foram nomeadas e
chegadas pelo alcaide que seus ditos nomes
e cognomes, idades e ofícios e costumes é o
que o adiante se segue de que firmo êste tér
mo eu Nasario da Cunha Souza Tabelião que
o escrevi.

Primeira testemunha:

Balthazar Gonçalves Figueiredo homem
branco viüvo e morador nesta povoação e da
governança da. Vila de Porto Seguro de idade
que diz ser de 70 anos pouco mais ou menos
testemunha a quem o dito juiz deu o jura
mento dos Santos Evangelhos em um livro
dêles sob cargo de que lhe encarregou que
sem dêle ódio amor e afeição algumas juras
se o que soubesse sôbre o que lhe fôsse per
guntado sôbre a petição dos jUlltíficantes e
de costume diz nada o seu dito é o seguinte
e perguntado êste testemunha pelo conteúdo
na petição dos suplicantes diz que sabe pelo
ver que os suplicantes são netos de Dom
Francisco Barjon e se demais pelo ver que
o avô dos justificantes para administrador
de uma aldeia de gentio chamado menháas
para cuia administração alcançou alvará de
admínistração de governador geral dêste Es
tado, sabe mais pelo ver que o avó dos reve
rendos jusUfícantes os sustentou e aldeou-os
a custa de sua fazenda muitos anos com
risco de sua vida e haverá 4 anos que os l"e
verendos justificantes estão administrando w
ditos menbáas confessando-os e adminis~

trando-lhes os sacramentos por caridade qual
não diz da dita petição dos reverendos jus
tífícantes que tôda lhe foi lida e declarada
pelo dito juiz e o assinou com êste e eu Na
sario da Cunha SOUlla tabelião que o escrev1.
Dias. Balthazar Gonçalves de Figueiredo.

Segunda Testemunha:

O Sargento-Mor Joseph Correa de Brito
homem branco solteiro e morador nesta po
voação de Sm. Cruz e da governança da Vila
de Porto Seguro de idade que diz ser de 49
anos pouco mais ou menos, testemunha. a
quem o dito juiz deu o juramento dos Santos
Evangelhos em um livro deles sob cargo de
qual lhe encarregou sem dolo, ódio, amOr.
prometeu dizer verdade do que soubesse e lhe
fósse perguntado sôbre a petição dos reveren
dos justíficantes o qual juramento aceitou e
prometeu dizer verdade de que soubesse e lhe
fôsse perguntado e de costume ser primo em
segundo ou terceiro grau com os reverendos
justifica.ntes mas que sem embargo do pa
rentesco havia jurar a verda<l.e e o seu dito é
o seguinte: e pergunta<l.o êste testemunho
pelo conteúdo na petição dos reverendos jus
tificantes diZ que sabe por ver que os reve
rendos justíficantes são netos de Dom Fran
cisco Barjon e sabe mais pelo OUvir dizer aO
pai dêle testemunha que o avô dos reveren
dos justificantes fôra administrador de uma
aldeia de gentio chamada menháas o qual a
sustenwu e aldeou~os a sua custa muitos
a.nos e sabe mais pelo ver que os reverendos
justificantes estão a 4 anos admin1strando-
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lhes a. doutrina qual não diz da dita petição
que tôde. lhe foi lida. e declarada pelo dito
juiZ e assinou com êle e eu Nasar10 da Cunha
Souza tabelião que o escrevi. DlII.& Joseph
Correa de Brito.

Terceira Testemunha:

Belchior Brandão Marinho homem branco
casado e morador nesta povoação de Sta.
Cruz e da governança da Vlla de Porto Se
guro de idade que diz ser de 58 8.1\.<)$ pouco
mala ou menos testemunha a quem o dito
Juiz deu O juramento dos santoo Eva.np1h06
em wn livro dêles sob cargo do qual lhe en
carregou que sem dolo, ódio, amor, afelçfi,o
alguma, jurasse o que soubesse sôbre a peti
ção dos reverendos }usttllcantes o qual jura
mento aceitou e prometeu dizer ser de e do
costume nada e seu dito é o seguinte e per
guntado êle testemunha pelo conteúdo na
petição dos reverendos jusUficantes legitlma
mente são netos de Dom Francisco B&r~on,

e sabe pelo ouvir dizer pUbUcamente que o
l.\vô dos ditos reverendos ~ustifiea.ntes foi ad
ministrador de uma aldeia de gentio chama
do menháas o qual sustentou e aldeou a custa
da sua fazenda muitos anos e domesticando
com risco de sua. vida e sabe mais por ver
que os reverendos justiflcantes a 4 anos pouco
mais ou menos estão administrando aos di
tos menháas ensinando-lhes a doutrina e
amnln1strando-lhes os sacramentos qual não
diz da dite. petição que tôde. lli't foi. lida e
declarada pelo dito juiz e assinou com éle
eu, Nasar:lo da Cunha Souza., tabe11io que o
escreVI, Dias Belchior BrandAo :Marinho.

Segunda assentada:

Aos 24 dias do mês de outubro do ano de
1738 nesta Vila de N. Sra. de. Pena. ee.pitan1a.
de Porto Seguro eu tabelião com o jUiz ordi
nário Rodrlgo Dias de Moura. to: o alca.1de 81
mlo de Couto de Oliveira nesta povoe.çAo de
Sta. Cru2 têrmo da vua. de Porto Seguro e
aí tiramos as testemunhas que por parte dos
reverendos ~ustificantes foram nomeadas e
chegadas pelo dito alcaide que seus ditos
nomes cognomes idades oficios e costumes é
o que ao diante se segue de que fiz êSte têrmo
eu Nasario da Cunha Souza tabellio que o
escrevi.

Primeira testemmmll.:

Estevão de Brito homem branco viú.vo sem
oficio e morador nesta povoação de Sta.
Cruz de lda.de que diz ser de 5(\ anos pouco
mais ou menos testemunha a quem o dito
juiz deu o juramento dO!> Santos Evange
lhos em um livro dêles sob clIXgo do qual
lhe encarregOu que lIem dolo, óàIO, amor e
afeJçAc aIgllmU jurasse a verdade, d1go, ju~

rasse o que soubesse e lhe fOsse perguntado
llÔbre a petição dos reverendos justUlcantes
o qual juramento aceitou e prometeu dizer
verdade e do costume diz ser parente em
terceiro grau com os reverendos justillcan
tas mas que sem embargo havia jurar a
verdade e o seu dito é o segulnte. E per
guntado êle testemunba pelo conteúdo na
peti...ão dos reverendos just1!1cantes diz que
sabe por ver e saber que os reverendos jus
tificantes são legitimamente netos de Dom
Francisco Barjon e sabe pelo ver que o avO
dos reverendos Justificantes fora adminlstr&
dor de uma aldeia de gentio chamado me
nháas o que.1 os aIdeou e domesticou-os mul
tos anos a custa da sua. fazenda. e com r1Bco
de sua vida, e sabe mais por ver, e ass1Bt.tr
que os reverendos justificantes estio a 4 anos
pouco mais ou menos admlnJstra.ndo aos di
tos rnenháas enslnando-lhes li. doutrin& e
adm.1n1strando-lhes os sacramentos qual nI.o
diz da dita petição que tôda lhe tol lida e
declarada pelo dito JUiZ e assinou com êle
e eu Ns.s8l10 da 'Cunha Souza. tabelião que
o escreVi Dias Estevão de Brito.

segunda. Testemunha:

Francisco de Almeida. homem branco &01
teiro e sem oficio e morador nestl.\ povoaçlo
de ata. Cruz de idade que diz ser de 61
anos pouco mais ou menos testemunha a.
quem o dito juiz deu o juramento dos Ban~

tos Evangelhos em um llvro dê1e e sob car
go do queJ. lhe encarregou que sem ódio,
dolo, amor e afelçAo aJgumas jurasse o que
soubesse I!Ôbre o que lhe fOsse perguntado
sôbre a petição dos reverendos Just1t1Can
tell o que.l juramento aceitou e prometeu di
zer verdade e do cOstume diz ser parente
em terceiro grau com os justlficantes mas
que sem embargo do parentesco havia jurar
a verdade e o seu dito é o seguInte e per
guntado êle testemunha pelo conteúdo na
petição dos reverendos justlflcantes d1z que
sabe pelo ver e ser certo e sem dtlvida que
os reverendos just1flcantes legitimamente
são netos de nem Francisco Barjon e sabe
mais pelo ver que o avÔ dos ditos justlfl
cantes fôra adtn1n1strador de uma aldeia de
gentio chamada menháas os quais menhé.&B
{I dito Dom Francisco Barjon os sustentou e
adm1n1strou muitos anos a custa da sua. fa
zenda e r1sco de sua vida e sabe mais pelo
ver que os reverendos justlttcantes estâo ad
rn1nl.strando os sacramentos e ensinando
lhes a doutrina aos ditos menháas a 4 an.o6
pouco mais ou menos qual não d12 da. dita
petição que toda lhe foi lldB e declarada
pelo ãito juiz e asII1nou com êle e eu Na~

sariO da Cunt1a Souza Tabel1Ao que o es
crevi. E sendo tirados as testemunhas que
por PArte dos reverendos Just1f1cantea lo-
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ram nomeadas mandou o dito jUiz a mim
tabelião que fizesse a dita justificação con
clusa por bem de que o :fiz e de tudo fiz
e afirmo eu Nasario da Cunha Souza ta
belião o escrevi.

Visto o que depõem as testemunhas dei
por justificada a petição dos reverendos
justificantes e pague as custas Santa Cruz
de outubro de 2~ de 1738 - Rodrigo Dias
de Moura

Foi publicada a sentença acima pelo juiz
ordinário Rodrigo Dias de Moura no mes
mo dia mês e ano de sua data nela de
clarada a revelia dM partes mandando-se
cumprisse e guardasse como nela se con
tem de que fiz êste rerIDo eu Nasario da
Cunha. Souza tabelião que o escrevi. E ou
trossim junto aos ditos despachos e provi
sões, atestações, justiUcações, regimentos,
estavam no fim juntas as petições e seus
despachos ilustres e portarias que de tudo
o seu teor é o seguinte:

Petição:

Ilustrissimo e Exmo. Senhor. Diz o Pa
dre Joseph de Araujo Ferraz administrador
dos índios da aldeia chamada do Rio Gran
de que por umas pendências que sucederam
com Antonio Fernandes e com Domingos
Borges Ferraz e Joseph Ferraz ambos so
brinhos do reverendo suplicante como os
capitães puseram proibição de não tomar
os ditos índios a dita aldeia por se dizer
que também aludiram a pendência e porque
os dítos Ú1dios são os que tratam os man~

timentos para os suplicantes e sua. famma
que estão padecendo têrmos em que e co
mo o suplicante seja administrador da. dita
aldeia e indios não parece justo esteja pa.
decendo com sua família falta de manti
mentos Pede a V. Ex.'" lhe faça mercê man
dar que os ditos capitães não proíbam aos
indios trazer ao suplicante e sua família os
mantimentos nem os vexem mas antes os
deixem andar livremente e que possam os
ditos inrnos desfrutar as suas lavouras e
receberá mercê

Despacho:

Os capitães nomeados não proíbam aos
indios que costumam trazer ao reverendo
suplicante os seus mantimentos. Bahia e
dezembro quatro de 1738 - Lugar da Ru
brica

Petição:

Uma. e Exrno. Sr. Diz o Padre Joseph de
Araujo Ferraz Presbitero do Hábito de São
Pedro e notário apostólico de S.6. que V.
Ex.a foi servido provê-lo e conserva-lo por
administrador da aldeia ao gentio menháas

de que tinha sido administrador o defun
to seu avô Dom Francisco Barjon muitos
anos a qual está situada a mais de 40 anos
no Rio Grande sem contradição de pessoa
alguma e outrossim por decreto de S.M. tem
todo o gentio Ulna légua de terra para nela
situarem sua aldeia e poderem plantar man
timentos para sua sustentação e como vá
rias pessoas levam derrotando os matos de
que padecem detrimento e o mau exemplo
que dão os amassares das índias privan
do-as do serviço de Deus e este suplicante
lhes não pode impedir por temer alguma
ruína recorre ao patrocínio de V. Ex~ para
o que Pede a V. 11ma. Ex.a seja servido
mandar que dentro da légua de terras que
S.M. concede a todo O gentio possa pessoa
alguma plantar com pena de vinte cru~

zados e de se lhe arrancar as plantas visto
ser o dito gentio defensor do gentio bárba~

ro e pronto ao se!'Viço de s.M. e receberá.
mercê

Despacho:
O capitão-mor daquela capitania mande

logo notificar as pessoas que desfrutam nas
terras pertencentes aos indios para que se
abstenham dêste procedimento e quando me
conste o contrário os castigarei como me
parecer jUsto. Bahia e junho 5 de 1742
Lugar da Rubrica

Portaria:
Porquanto tenho determinado que o ca

pitão-mor Manoel Coelho de Magalhães fa
ça uma entrada vigorosa por aquelas mes
mas paragens por onde o gentio bárbaro
tem cometido tantas hostilidades de mor
tes e roubos e ser preciso aplicar o remé
dio conveniente a um dano de tão graves
consequências o Padre Joseph Ferraz que
no Rio Grande administra indios menháas
d.e 10 ou 12 que lhe parecer mais capazes
para acompanharem o dito capitão-mor o
que executará com a devida pontualidade
sem que espere que se lhe admita escusa
alguma se deixar de o fazer porque nêste
caso lhe tirarei a administração aos ditos
índios e usarei com êle de todas as mais
demonstrações a Que se estender a minha
jurisdição. Bahílll e janeiro sete de 1744
O lugar da Rubrica

E não se continha mail, em os ditos des
pachos, petições, provisões. atestações. jus
tificações, regimentos e portaria e mais pa
péis que tudo aqui fiz copiar nesta presen
te certidão bem e verdadeira e fielmente
sem causa que duvida faça sem borrão se
entretinha aos próprios que me foram apre
sentados pelo Dr. Desembargador OUvidor
Geral desta comarca de Porto Seguro aos
quais em todo e por todo me reporto os



482 lEVISTA Dl IN'ORMAÇÃO LEGISLATIVA

qua1B tornei entregar fielmente ao mesmo
M1n1Btro e êste tr&D8lado por estar confor
me com o O11g1nal o conferi conserte1 e ass1~

nei com1go e com o oficial abaixo assinado.
Eu J()Se da. cost& e Sllva. PInto escr1vt.o
(?)

DOC. N.- 6. a911t

DIDo. e EmJ.o. Senhor

A.llOrtei na. Barra desta Vila no d1& 7
do mêa de dezembro próldmo passado: to
mei posee dê6te lugar em dia de Noeaa
Senhora da ConceiçAo e nAo cheguei mais
antecipadamente porque me vi obrlgado a
demorar-me em Pernambuco os meses de
setembro e outubro por ca.usa dtl6 ventos con
trárIOS e por falta da monção como a V.
Ex.· Virá a constar por outra.s vias. Logo
entre! a lnfonnar-me do continente destas
terras de estado das Vilas. Rios, e suas al
nelas, desde o Rio Grande, Que divide esta
eapitanJa da dos Dheos. pelo norte até a.
VlliI. de Santo Antonio do BJ.o das cara.
velas, que reservei e dai por barco até o
rlo de Bio Mateus que uma 1napeI;Io pes
soal na forma das Reais ordens de V.M. e
da re1.at;4o lnclusa. "Verá V. Exa. no conhe
c.lmento destas terras e rios, das providên
cias Q.ue tenho dado, o que me parece a
respeito da criaç40 de duas VOas mais, e
da tnutwdade da estrada que pelo sertAo
é V.M. servido mandar abrir desta capJta
nla até a do Espfr1to santo.

Da mesma sorte verá V. Ex.· na lnteI1
gênda da abundlnC1a de made1ras que bá
DO Rio Grande, DO da Incurucu e também
muito mais V1z1nho6 da. Ba.b1a. do Q'~ o das
caravelas e S. Matheus e por isso mais aco
modados os transportes; mas porque ainda
que se criem nestes ri08 duas vilas, DIo
terão nos próximos anos necess1dade de
abr1r rOÇaS em Que cortem madeiras que
as suas lavouras e plantações por terem
es,mpinaB descobertaB em que as fazem e
podem continuar, me parece que serJa mais
lltu (lU6 se mand88lltm1 cortar por conta
de V.M. a vista das bitolas que eu troWl:e
extrafdas do térmo de arremataçio que de
las se fêz na eapitanJa do Para, V1ato se
rem tio fáce1s os tranaportea para 08 rlo6,
e dêste8 para as barras.

Pe.ra êate fim se necessitará de que o
govêrno da Babla me man,de quando eu lhes
mandar pedir dois mestres Cia. ribeira das
naus Que hajam de governar pelas bitolas
08 cortes e preparos daa maàe1rU feitas
delas a8 SwnacA/i. e barcas que forem De
cesaárias e também saber se donde Ile bI.o
de pagar os servl,Ç08 dos trabalhadores; e co
mo algUns nAo teria farinluLll nem carnea

com que p088íUn BU8teDtar-se no tn.bI.Iho.
podiam também vir da mesma c1d.ade e ..
111m de cada um feita a conta, lrem-re 1heI
abatendo DOS jornais.

Da mesm& sorte aerio necesUrfAa aJru
guns machadoa, foices, enchadaa que oa m0
radores nIo teria principalmente no R.lo
Grande que alguns dêlea pediram tam.bém
dar por mão do escr1vio feitoa oa t6rmos De
Cessárf08v1Ddo avalfados da Babla e no
fim de servIço ficavam êles providoa destea
1nstrumentos para a construçAo de BUaII ca
sas e para suas lavouras e OIS pap.ftIn
dos mesm08 JornaiB, abatendo-lJe a d1m1
nulçâo Que justamente fbBse &rb1trada.

Também me Jnformam parece-me que~
verdade que a PovoaçAo de Blo MateuI tem
descido por várfas vêZe8 butantea pntlol
em tom de paz a fazer o seu netóClo e que
o mais que querem do facGes e macbadoI,
dando por ê1es rêdes e ciDtaa de penu •
que nas suas aldeias sI.o governados por
um Joio da. SUvtr. Gubnariea. que bi anoe
desceu fugido daa M1Das.

Logo por prevençAo escrevt ao Vtcár10 e
Juiz recomendando-lhes eticàzmente que
no caso que eles deacessem sem eu lã me
achar 08 amImassem e acar:Icfassem. de for.
ma Que êlea COnheceBSem que n6a 6l'amoe
seua am!I08 e Que vlBsem se pOdiam 1DtrO
dUZ1r-lhea ~ ge.na que Qes lflIUh'am ,.
êIea V1eSsem viver para aquela povoaçAo em
que haviam de ser honrados e tavorecldOl
por a.M. que lhes moatrusem a igreJa e
lhes fiZessem tôdas ~ dem~ de
amizade que possfvel seja e que se eu me
achasse nas C&l'&velas me despedJlllem lOCO
um próprio.

Também 1he8 mandei carta para o memno
JoI.o da 81lva GU1mat1es coDV1dand~o a
que descesse com os mesmos fnd10a que eu
lhe prometia da. parte da V.M. dar-lhe ter
ra pera êle fundar uma boa povoaçlo e 18
estabelecerem todos nas terras que êle qui
zesse e que ao mesmo senhor representara
todo ao bom setv1ço que êle Desta (?) lhe
f1zesse para o premiar conforme o leU me
recimento e que se nlo lntiDlJdasse se ti
nha algum. crime porque V.M. uaarfa com
éle da sua Real Clemência.

Para a catequJzaç40 déatea genttoa Il1o pre
CfOOB tacas fl&m.engaa, contas, gromlscu (?) ti
alguns espelhos pequenOB e barretes verm~

lhos e se do govêl'Do da BahIa. pudesaem v1r
para eu as entregar ao V!gárfo com .. Ja1ras
necessárias a êle com 88 mesm.u d4-106 ...
êste& gentios quando descessem poclerta Vir
a ser fitU esta despesa para. o aerv1ço ele DeuI
e ~ V. M.



OUTUBRO A DEZEMBRO - 1910 483

Entregues na Bahia o Aviso do mesmo
senhor, ao arcebispo escrito para me mandar
os clérigos que eu lhe pedisse porque êle me
respondeu que não podia porque esta capi
tania pertencia no espiritual à jurisdição do
reverendo bispo do Rio de Janeiro mas que
êle escreveria com a cópia do mesmo Aviso
e esta foi a razão porque eu recorri ao
mesmo reverendo Bispo para os dois clér.!
gos de que faço menção na Relação.

O que nela refiro é o que pude alcançar
descobrir e o traz no pouco tempo que tenho
de lWlistência nesta Vila. V. Exa. será ser
vido representá-lo a. V. M. para que o
mesmo senhor haja de detenninar o que for
servido Dg V. Exa. Porto Seguro 8 de janeiro
1764 - Thomé Conceiro de Abreu.

Logo Que cheguei a esta. Vila de N. S. da
Pena de Porto seguro e tomei posse do lugar
de Ouvidor desta capitania em dia de N. S.
da Conceição próximo passado, entrei 8, in
formar-me do seu continente, do comércio
d~ Vilas já estabelecidas do estado dos
índios de Trancoso e Vila Verde, que ao
depois vim ao ouvir, dos Rios que há dêste
e Rio Grande que a divide da capitania dos
Ilheos pelo norte até a Vila das Caravelas
inclusive. E porque entre o mais que achei
lai que das Vtlas novas de Trancoso e Vila
Verde se tinham ausentado mltitos morado
res escrevi aos reverendos Vigários pedindo
a cada um uma relação dos indios atual
mente perSistentes nas ditas Vilas, e dos au
sentes com distinção de títulos das Vilas e
lugares em que se achavam; e de cantinho
fiz a. mesma recomendação ao reverendo Vi
gário desta Vila. e ao da Freguesia de Santa
Cruz. reservando esta diligência na. Vila das
Cara.velas e Povoação de São Matheus para
quando eu lá chegar que será brevemente.

VILA DE TRANCOSO

Pela. rel&Ção do reverendo Vigário desta.
Vila que com as maiS deixo acaureladas em
meu poder, consta que os casais que nela. se
acham existentes são 139. Filhos, filhas, e
enteados trezentos e vinte, viúvos 3, viúvas
40. Mõças solteiras sem pais, nove, mOças
SQlteiras, dezesseis, mulheres com seus ma.ri·
dos ausentes, nove filhos destas e das viúvas
trinta e seis, ausentes com algumas de SUas
mUlheres cento e vinte e qua.tro, filhos que
tem consigo, noventa. e três.

VILA VERDE

Da relação do reverendo Vigâ.r1o se faz
certo que são cento e cinco os casais atual
mente moradores nesta VUa, viúvas vinte e
duas, filhos de comunhã.o noventa e seis.
De confissão sõmente dezassete. Ausentes
quarenta e um homens e cinco mulheres.

Na criação detas duas Vilas deixaram vi
vendo os seus moradores na mesma brutali
dade em que dantas viviam, consentindo que
se acomodassem e administrem debaixo de
uma só palhoça dez, doze, e mais com seus fi
Jh08 e filhas. Não se assinaram postos comuns
nem ~e limitaram terras para rendimento do
Conselho. O têrmQ que se lhes assinou é tão
pequeno que já muitos se me vieram queixar
de que não tinham lWlinado se achavam
a.lgumas já cansadas e cheias de formigais,
outras feitas capUeiras. Não se lhes pôs Di
retor, e só sim um escrivão com obrigação
de llies ensinar seus filhos a. ler. A êstes in
cumbi por hora algumas advertências do
Diretório do Maranhão, de que vão dando
conta rlez plantas para a formalidade das
Villl;S; e um destes dias vou diSl)Or o mais
que me parecer mais conforme com as
ordens de S. M. e bem destas duas Povoa
ções.

PORTO SEGURO

Tem esta Vila pela relação do reverendo
Vigário 268 fogos (?) entre homens brancos,
viúvos, viúvas e pardos forros, pessoas de
confissão e comunhão contando filhos, es
cravos e escravas 1.006. De confissão sOmen
te H.

FREGUESIA DE SANTA CRUZ,
Tl!:RMO DESTA VILA

Tem esta freguesia 55 moradores entre
brancos, pardos e pretos forros casados Fi
lhos dêstes e de algumas pardas solteiras 88.
MoÇOS e moças solteiras sem pais 27. Pardos
e pardas solteiras 26.

Pelas mesmas informações vim no conhe
cimento de que junto ao Rio Grande havia.
alguns moradores fndios mansos e domesti
cados e que dêles se tinha ausentado alguns
já há anos para o mato e outros se achavam
espalhados, e ausentes da primeira aldeia
que estaOOleceram. E que o Padre José de
Araujo Ferraz, da Freguesia de Santa Cruz
tinha sido alguns tempos seu Diretor. Logo
lhe escreví rogando-lhe quizesse redUZir os
que e-.:xisUa,m na primeira povoação me vies·
sem falar, e executando-o êle, veio com êles
pessoalmente. Expus-lhes a. Real Clemência
de S. M. com que deseja. honrá-los, fa.vorecê~

los e ampará-loa. e as utilidades e bens que
luwiam de conseguir co~rvando-se na. sua
Aldeia, e indo redUZir os ausentes que Viessem
ter contigo. E porque dois dêles me parece
J'JUJl mais ágeis, os nomeei pal'a esta diligên
cia. Prometeram-o eles a mím, e se foram
muito satisfeitol> depois de jantarem.

Passados poucos dias vieram multos dos
dispersos com um que se intitulava seu capi
tão-mor. Estranhei-lhes com mUito jeito e
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brandura o haverem desamparado a sua prt
me\ta. alde\a, e os seus naturais, e que ha
viam de ajuntar-se, e unu--se todos para
que eu da parte de S. M. pudesse ter oollJdAo
de l!>iudá-los e honrá-los em tudo o que f&se
possIve1- Que lhes havia de mandar vir um
clérigo que lhes dissesse missa, confessasae
~ sacramentasse, e que adiantando-se o nú~

mero dêles naquêle sitio, havia uma povoação
de ser erigida em Vila e êles eleitos pa1'a os
cargos de juizes, ti vereadores. Ficarsm sa
tisfeitos e me responderam que cuidavam em
ajuntar-se logo com os seus naturais, e fazer
suas Vivendas indo-lhes clérigo. E para que
logo entrassem a fundar a sua habitaçAo
com fonnal1dllde de VIla, mandei ir para.
aquêle s.itio um homem de bom propósito e
já conhecido dêles, com uma forma de plan
ta. para que tOsse regulando as casas, Que
1)& d)tos lndios haViam de edificar e que a
cada um dêles desse terreno ao menos para
seus quartos, um que lhe servisse de salinha,
outro para os pais dormirem, outro para Oll

filhos, o 4.0 para as filhas, o 5.0 para co
Zinha e o 6.0 para terem os seu& efeikJ8. E
que como eu havia de ir aquêle ait10 então
lhe$ abalizaria os terrenos para quintas e
disporia o mais que fOsse necessário.

l!:stes fndJos são da nação menbáaS que
dizem é boa. Constam de 33 casa1B e 60
filhos. Mulheres viúvas e solteiras 6, ausen
tes 2 com uma viúva.

Para êste6 índios e os mais das duas Vilas
novas se ·recolherem às suas respectivas po~

voaçães, escrevi logo cartas do serviço 80S
capitães-mores do Caroam, IlMas e Rio
das contas, requerendo-lhes me fizessem
remeter estes indios que se achavam nos seus
distritos. E para fazer mais eficaz esta d1l1
gêncla, dou agora conta 80 govêrno da Bahia
com espedfica TelaçAo dos ausentes para
que por êle se recomende aos mesmos capi
Ue6~mores a efetiva. execução das minhas
cartas.

Na Vila das Caravelas e seu têrmo acham
se ausentes da de Trancoso 67, de Vila Verde
11, e fi no Rio de São Matheus. Mas como a
maior parte dêles se acham casados, e com
lavouras próprias. e muItos se l'etiraram para
QG.u!:la Vila em tempo dos CELEBRADOS
JEBUITAS, reservo esta liquidação para
quando lá chegar.

RIO GRANDE

I:ste Rio é fmportantíssimo porque as suas
terras são 1ertilfssfmas e produzem todos
os trutos dêste continente assim como man
dioca. milho como nunca se viu, feijio, flJTOO,
algo(\M e carrapato. Em distAncia. da Barra
cousa de meia légua há b1fl.n1tas madel.ras
nas suas margens de uma. e outra parte até

o Rio de Ohu, que fica por cima ll81I OU
sete léguas, contadas da mesma Barra; •
pelas margens do dito Obu eonttnu& a
mesma abundAncia de made1ra. AB suas qua
lidades sáQ sueu-p!r&s de 3 eartu, a saber:
ml.rim, aca.rl, Otacu, Piqui prêto, anacarena,
$puceJ.a., bastante vinhático, an,rellm. lJIum
jo.ca.ra.ndá. e outra. que nio se tem conhe
cido. lt sítio saudável, fIca na terra desta
capitania para o norte, distante cl& cidade da
Be.bta. 49 légutu;. A barra dizem aIgu.na que
admite barcaça. e sumacu grande&, out.:r'o8
que nlío, porém que em distAncIa de wn&
légua. p~t? o mesmo norte se acha ume.
enreada em que podem surgir ali mlÚores
sumacas e barcas e a elas ir 88 Jancbu dIII
c:a.rreg$.r tu; miW.ei!1l$, que podem carrepr
se na barra. Tem de defeito êate rIo .,
ba1Xo da barra para cima, mas em 0C8IIlI.0
de enchentes podem descer por ê1e as ma.
deiras em balsas e jangadas para ali 'ancb•

Eu em me recolhendo das Carave1M e alo
M.atheus faço tençAo de ir logo ver êste rto,
sondar a sua ba.rre. e certificar~me com pe.
ritos na referida el'lSe8da; e aehs.ndo verl
dicas as informações que refiro, pa.recla-me
criar na Vila aquela povoaçAo nio 116 porque
todos afIrmam que por razão da !erttlidade
das terras concorreram para. elas multos m0
radores de tôd.a. e. parte m.aa também porque
com ela se segUirão três conven1ênciaa. A
primeira o ficar aquele povo rebatendo P01"
aquela parte os ientios que c06tUmam alar
gar-se fazendo os seus costumados da.noe
a.té as viZinhanças do lugar de Santa crus,
que lhe fIca distante para o sul onze léguas.
A segunda porque como fica tio perto da
Bahia ficam ma1s suaves, e acomodados 08
transportes das madeiras, e dos efeitos da
queles moradores. A terceira porque lIeri o
modo de conservar alI aqueles Indioa e poder
vir a ser daqUi a &.nOS uma das meJh01W
vilas desta costa.

Rios que se seguem a este para o sul.

MUOIQUIÇABA

Fica êste rio distante do Rio Gn.nde "
pa.ra. 5 léguas caminhando pela estrada letal
da praia. Não tem barra capaz, nem ma
deIras; e os passageiros na baIxa mar o
J)&SStIm a vau, porque fica com " palm08
de fundo.

RIO DE SAN'I'O ANTONIO
Este rio fica distante do MugiqUiçaba ca

minhando para o sul 3 léguas. Nio tem
barra. capaz, nem madeiras; e na ba1xamar
se passa da mesma sorte a vau.

RIO DE SANTA CRUZ
Fica este Rio distante do de Bll.nto AntôD10

ca.m.inh&ndo para o sUl pela mesma pral& 3
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léguas. A barra. admite embarcações até 60
palmos. Não tem madeiras que façam conta.
E suposto que não dá. vau, há nêle canoas
particulares em que passam os passageiros,
mas como é factível faltarem algwnas vêzes,
pode obrigar~se a camera desta Vila por ser
aquela povoação do seu têrmo e pôr nela
alguma canoa efetiva., pagando os passa
geiros de dentro dessa. capitania a 36 cada
um, e os de fora dela 40 para a mesma
camera; e de caminho :se a.code a sua suma
pobreza que ê tal que ao casa em que os
oficiais dela. exercitam os seus atos é uma
légua. feita de adobes; náo tem ordenação,
tamborete, armários, e finalmente nem uma
mesa: e a cadeia dos homens e mulheres e
outra légua com grades de pau,

RIO DE PORTO SEGURO
:tste r10 é grande e tão fundo que nunc~.

dá vau. Fica distante do de Santa Cruz 5
léguas. A barra admite sumacas de 6{} pal
mos, não tem madeiras, nem canoa obrigada
a passagem os pa."SageiJ'o.s Que costumam
lJassar em algumas particulares com o incô
modo de eS!Jerarem por elas meío dia, e as
vêzes mais tempo, porém pode obrigar para
a eamera a pô-la da mesma sorte Que no rio
de Santa. Cruz.

RIO MUNGICURA

~~te rio fica distante de Porto Seguro con~

tinuando a mesma estrada 3 léguas. Não
tem barra capaz nem madeiras; admite vau
na baixamar; mas para que os passageiros
~e não demorem se lhe pode pór com facili
dade uma ponte de pau por que podem pas
sar a tõda hora.

roo DA VILA DE TRANCOSO

Também é pequeno êsre tio e fica junto
à mesma Vila. Não tem Barra nem ma
deiras e se pa.ssa a todo o tempo por uma
ponte de pau que fizeram os índíos.

RIO DO FRADE
Fica êste rio abaixo do Trancoso. camI

nhando IJela mesma estrada duas léguas e
meia. A barra náo é capaz, nem tem ma
deiras. nem admite vau pela sua velocidade;
porém tem moradores que podem ser obriga....
dos a ter canoa de passagem, levando 20 reis
de cada pessoa que quiser pa.ssar,

RIO CARAMINMOAN
Fica êste rio abailCo do Rio do Frade duas

léguas. Não tem barra capaz, suposto que
tem bastantes jupipiras, boas terras e cam
pos. Não admite vau, nem ponte; porém tem
alguns moradores de Trancoso, que por falta
de terras no seu têrmo vão lavrar a êle, que
podem por canoas levando o mesmo vintém.

RIO CORUMBAU

.fi:ste rio fica abaixo do Caraminmoan duas
léguas. Também não tem barra, nem madeí~

raso Admite vau na bai."'I:amar por cimo. do
joelho palmo e meio; e nas marés cheiaS tem
sempre canoa pronta dois moradores que nêle
habitam.

RIO CARI

Este rio é pequeno, tem ooas madeiras;
mas não tem barra capaz. Fica distante do
CQrumbau 2 léguas; e se passa na baixamar
a vau com água pelo joelho.

RIO DE POCURUCU

í:ste rio é importantíssimo porque é rio
grande e tão fundo que em distância de 8
léguas por éle afirmam pode navegar qual
quer lancha de 60 palmos. A barra que é de
areia tem um banco que não admite embar·
cações maiores; porém junto a ela para o
mar pode qualquer embarcação, e ainda na·
vio de 3 mastros dar fundo. sendo os ventos
norte, nordeste, sueste e sudeste, não sendo
estes dois tormentosos. O mar é manso e
nêle podem descarregar quaisquer lanchas
que descerem Q rio.

Poucos dias antes àa minha chegada li esta
Vila arribou naquele sitio um navio francês
que nele se conservou sete dias sem perigo,
sofrendo grandes ventos e brisas; e tornou
a sair guiado por um prático que da. Vila
das Caravelas a rôgo do capitão lhe mandou
o sargento-mor. Ainda não sei a razão por
que aquêle navio ali ancorou; porém tenho
mandado pedir informação ao juiz da dita
VíIa em quanto lá não chego.

Também tem excelentes madeiras da. mes~
ma qualidade que as do Rio Grande e mab
breve comodidade para se transportarem em
lanchas para qualquer navio. ou sumaca as
terras são largas e feTtilíssimas para tôda a
qualidade de frutos e plantações; e se pode
ali fundar uma bela Vila mandando para
aquele sitio que tem 2 casais com seus filhos
alguns moradores pobres desta Vila. que não
tem nada de seu, alguns índios vadios da
Vila de Trancoso e alguns dos muitos que
tem a Bahia Vindo ordem para {lste fim ao
govêrno; porque assim como os de Portugal
são mandados todos os anos para a índia,
podiam os da Bahia vir para. esta capitania
ser gente, e adquirir com que passar a vida.

No Rio Tanhem, que fica para o sul dis~

tante 5 léguas há 22 casais e 90 e tantas
almas entre pais e filhos; e estendendo-se o
termo da Vila que se criar no Pucurucu ate
o Rio Tanhem podem êstes moradores esta
belecer casas no Pucurucu e conservar suas
lavouras em Tanhem.
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Eu deixei recamendado ao Chanceler da
Bahia que encam1nhB.sse lla.ft\. esta. capitania
08 degradados que nAo fOssem por lP.dr6es,
porém se lhe viesse AViso de B.M. e para o
Rio de Janeiro se recomendasse o mesmo,
mais útU sena; se bem ~ o capltfio.mor
daa conqUistas e o povoador do Rio Tanhem
me afirmaram que posto no rio do Pocurueu
&1gum clérigo concorrerJam para aquele sUjo
muitas gentes de t6da pllJ"l;e a aproveitar-se
da bondade e largueza de suas terras. EI1 lhe
puz a dllvida da falta de moradores, porém
êle me obrigou a sustentar o clérlgo e a con
correr com 08 mais moradores com tudo o
que lhe f&se necessérlo em quanto se nAo
ertgla V1la no Pocurucu, e se punha. nela Vi
gllrlo. E porque me não pareceu de razAo nos
tênnos propoato& que tantas almas por falta
dêle estivessem prtvadu do sento Sacrtt1elo
d. Missa, e mais Sacramentos da Igreja, re
queri ao Bispo do Rio de Janeiro lhe pedia
outro clérigo para o Rio Grande, me man
dasse também um. pano êste sitio.

Também da criação desta vna e da do Rio
Grande se segue a conven1êneia. de tlcar de
fendida do gentio bravo toda esta C(l6ta., e
estrada geral da praia e os passageJr06 com
comodidades para o seu sustento, repouso, e
descanso de poucas em poucaa légUas; e tudo
isto melhor poderá conseguir-se como tam
bém a descida de alguns gentios, dando-lhea
por tênno 8. esta VUase se el1gjr até o IÚtto
da Comuxat1va que fte9. distante pata O' nor
te " léguas e quase defronte de Monte Pasooa1
em cujas fraldas tem o gentio o covil de susa
aldelas.

RIO TANHEM

aste rio fIca d18tante do Pacuruc.u para o
sul 4. léguas. Jt importantfss1mo c admite lan,
chas da. barra por êle dentro em d1stAncJa de
• para 5 léguas. Tem da mesma BOrte exce
lentes terras para tOdas as queJ.ldades de
frutos e plantas; excelentes madeiras nas
suas l1l8.l'genlI que nas mesmas Jancha.s po
dem transportar-se peTa qua1BqUer embar
C&ÇÕe8 grandes que ancorem entre éle e o rio
do Pocurucu por ser o mar au manso. A bar
ra dizem que é o mesmo que a do Pocurucu,
e em quase tudo vem & eer iguais as bonda
des das terras, tnade1ras, barra ~ mar destes
dois 1'1os.

RIO DAS CARAVELAS, PERUIPE,
BACURI E &0 MATEUS

Estes rios não posso por ore. dizer nada
porque dependem da minha assistência as dl
llgêndas que nêles devo fazer. A minha ten,
çio é Ir a êles por terra. e de eam1nbo ir com
pré.tlcos sondando todos 06 me.is que del.xo
informados com suas Barras, e achando ver-

dadeiraa as tnformaç6es, ir d1IpondO ]:lU'a o
Pocurucu todos 0& moradora~ que pu~

der recudir, das Vilas mais bem povoadu,
por suas vontades e na m.tnba retirada p&ra
o norte vir estabelecendo canoas para pUla
gem dos moradotea UOlI rlOlS que nIo admiti
rem pontes com o enclU'lO de um V1nWm. ou
trinta réis para satlstaçlo do trabalho 401
donos das mel!D1&8 canoas.

ESTRADA DA PRAL\

Esta estrada real é comum deIIde a Babla
até o Rlo de Janeiro sem que hi mUitos &DOI
tenha havido notIcia de morte aJruma que
o gentio f1zeslle, e esta'oelecidu 88 vuaa DO
Rio Grande e no de Poouru.eu. maia aeeura
e defendida fJca, e os paasagefros que J' tem
suas comodidades nas casas dos moradores
que jã há, com multo melhores acom0daç6e8
ficado erigidas esta.& Vil9&.

ESTRADA POR '.I'ER.R.A

Todos os prátleos dêste continente e o capf
tio mor da conqulllta Julgam lntitn esta eB
trada, por<J.ue atnde. que • faça. desta VOa
até OI! confins do Rio de 8Ao Mateua que d1~

vide esta capitania da do Espfrito santo.
poucos serlo 00 pess&gelros que dela ae apro
veitem porque lhes hI.o de :flet.r mUlta mala
distante que & da praia, por onde estio CQ8

tumados a andar, não teria aonde se acoe
tem a noite e a quem comprem o 8U8tento
de dia; e lttchando-&e tOOo6 t:6tea ller'U5es c0
bertos de gentJos de mau natural, porque lIio
PataxóS, CUtaxós' PeJx6s todos da meama Un~

gua porém lnbnigos uns dos outros, BacaDJ.
Anacai, e Patá, nA.o haverá J)BllII&Ieb'o que
se atreva a meter-se em unia. estrada com.
evidentes perigos de SUB vida: e faltando umr.
conttnue.da passagem de gentes por qualquer
estrada nesta. Amér1C&, deontro em Vês &nllI
se põem com matos DO estadl:l e.utilO-

Para a faetura da dita estrB4& 116 depende
de multa gente de trabalho, expIoradorea e
defensores doa homens do serviçO por rulIea
do mesmo gentio. Hão de encontrar-fie mlli
tos tremedaiS. e serrartas de pedra que de
necessidade se hAo de rodear mas sem em·
bargo de tudo isto é facUve1 a estrada atá a
extrema desta capitania; porém paasado o
Rio de 8Ao Mateus entr~ na. do 1ll8pfrtto
Santo se encontra t.Urla d1!1culdade multa
grande porque me dizem que entre o mo de
São Mateua e o Rio Doce bá mn& 1aIoa cha
mada Jeruperanarn metJd& no mato que dl~

zem é demasiadamente comprIda e tio chei&
de tremedais que por ela é impraticável fa
zer-se esta estrada sem lUDa. extraonUn6.rla
volta.

O de que se necessitava. par.. úl.t1mlt. COlIlC)o

didade da comwúcaçAo desta capitania com a
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do Espírito Santo e com o Río de Janeiro era
que o Ouvidor daquela. capitlUlÍa iJzesse po
voar a Barra do Rio Doce com 4 ou 5 mora
dores que já teve, e os obrigasse a ter canoa
pronta pelo seu tanto para as viandantes que
por hora tem o discômoda para passarem de
uma para outra parte; de subirem pelas ma.r
gens do dito Rio, acima um dia. de Viagem,
fazerem no seguinte sua balsa. em que se
metem, e, voltando por éle abatx?, virem ven
cendo pouco a pouco parte da Eua ]llJ'gUeza
até à. barra, aonde acaba.m de pa.ssar: e ain
da o nãtJ venceriam se não fÔssem umas ilhas
que o dito rl0 tem, e em que costumam amo
parar-se, segundo me .!nfonllanl o mesmo ca
pitão~mor das Conquistas, Inácio do Cauto
e Frei Ankmio de Candelarta, leigo do con
vento do Carmo do Rl0 de Janeiro que o tem
passado algumas vêzes e é prático no conti
nente destas capitanias até o mesmo Rio de
Janeiro.

Eu não desejo fugir com o corpo ao traba
lho em tudo o que diz respeito ao serviço de
V.M. mas o zêlo com que costumo empregar
me ~êle e por não ter &n1mo para ver inutil
mente feita uma despesa tão considerável é
o que me obriga a propor as dúvidas que en
contro; e também porque sendo tantos os
rios, e tão infestados os sertões, por nenhum
modo se poderão conservar neles canoas para
a. passagem dos viajantes.

Porém se V.M. sem embargo delas fôr ser
vido determinar que ela se faça, o executarei
como deve, e com tal brevidade que parecerá
cousa incrível. Mas como ela deve continuar
pela capitania. do Esp1r1to Ba.nto e nela há
Ouvidor, e dobradas povoações com. duplica
dos moradores que não há. nesta capitania,
parece que ainda por razão da brev1dade deve
ela correr por conta do dito ouvidor nos Um!
tes da sua juriSdição, entrando êle por lá a
mandá-la. abrir enquanto eu faço o mesmo no
meu Distrito. Porém se V. M. não obstante o
que pondero, a grande distância em que me
fica aquela capitania e o tempo que me há de
levar esta. estrada no Distrito da minha. co
marca ordenar que também por ela corra por
minha conta, em tudo executareI as reais or
dens do mesmo Senhor. Pôrto seguro, oito de
janeiro de mil e setecentos e quatro. Thomé
Couceiro de Abreu.

DOC. N." 9.119.-.121

Tendo dado contra. a. V. M. do estado atual
desta. Igreja, de cuja a.dmInistração tol ser
vido encarregar-me não pode esta ser tão
exata como devera pelo pouco tempo que
tinha de residência nesta Capital. Nos fins
do ano passado passei s visitar as Igrejas
dêSte Recôncavo, mandando para. algumas
visítadores hábeis, e tão bem para. os dois

sertões mais remotos compreendidos na di
visão dêste Arcebispado.

Seis meses gastei nesta visita, pedindo tôda
esta demora o grande número de pessoas,
que até o presente passam de 26.000. Tive
tempo para observar os abusos introduz1dos
em muitos pontos da Dtsclpllna da Igreja,
e tendo autoridade, não tenho as fOrças que
bastem a dissipá-los; porque são todos os
Regulares os autores e protetores destas re~

laxações arrogando-se privilégios vezes de
rogados e praticando os tenacisslmamente;
sem embargo de Bulas pooteriores. e dene
gatórias daquelas em que dizem tundar-se e
quando se lhes pede o beneplácito de V.M.
para êstes usos tão contrâ.Tios aos CÍUlone.s
gerais da Igreja, os Bentos diZem que os seus,
concedidos pelo Papa Eugênio IV foram ta·
cultados a instância do Senhor Rei D. Se
bastião. Os carmeutas calçaàos que V.M. ain
da não declarou que não usassem dos seus;
e até se valem da Bula cha.mada Mare Mag
num, e a citam e alegam mui seriamente os
recursos, que interpõem para o juizo da Co
roa, em que põem tOda a. SUa confiança. ao
menos para a oonservação da posse em que
se acham: e. como é necessário obedecer, fi
cam os abusos mais atltorlsados e impraticá
vel a. emenda; e o Prelado ordinà.riamente
exposto a uã.o ser obedecido, e ao riso do povo
que o tem por inovador: no devido juizo .se
acha. pendente um recurso que fizeram os
ditos carmelitas da Cachoeira, porque lhe
vIsitei a capela dos seus terceiros pela achar
com porta para a rua pública, que não qui
seram nem querem fechar e do mesmo modo
são os da Bahia.

Estas ordens rerceiras de nada .servem an
tes andam sem continuas contestações e lití
giOS, ou com os Frades das mesmas ordens,
ou com os Párocos.

Estes ditos Regulares administram há mui
tos anos neste Arcebispado e dizem êles que
em todo o Brasil os sacramentos a todos oS
seus escravos dentro, e fora da clausura, ou
seja nos engenhos ou nas fazendas de canas
ou gados, dlU1ào os por desobrigados do pre~

celta da. comunhão pascal sem o legítimo pa.
roco ter notiCia nem ser avisado: fazem os
batismos dos filhos dos ditos escravos, e os
matrimônios, sem emlJargo da nulidade im
posta pelo concilio, não sen'do celebrados na,
presença do pároco de um dos contratantes.
E, a tanto se estende esta relaxação que até
alguns Frades carmelitas calçados tem suas
fazendas propr1as que adminIstram com con
sentimento dos seu prelados, e nelas prati
cam o mesmo abuso sem qUe o pároco por
mêdo e por não serem inquietaàos, os de
mandem ou ajuízem. :tstes carmelitas calça
dos são os mais relaxados. porque vivem diS-
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persos, têm fazendas suas, outros com o tí~

tulo de mães ou irmãs, a. que assistem, e nio
vivem no convento; e ainda na. cidade vivem
alguns em casas separadas, com licenças ean
tigs.a (\00 prelados, reservados sempre pel~s

que entram. Os Bentos são moderados, e nio
me consta que vivam por cuas partJculares,
mas defendem com tôdas as fOrças que sAo
párocos não só dos seus comensais dentro
do claustro mas de todos os escravos, e es
CraVll.tl, das suas fazendas; e ficariam h&V1m
do tante.& Uioceses separadas, ou tantos isen
tos, quantos são os engenhos, capeIa.s, e fa
zendas dos frades todos da Bahia. !: certo
Que Isto sio restos da prepotência dos jesuf
tas do Brasil de cuja sombra fiavam 8. sua
indignidaâe nestes visiveis e esca.:ndalosos
atentados, que 3quêles praticavl.Wl aindD. oom
m&lor extensão.

Os fTanc1scanos que, sem embargo da p<)
bre~ da sua profissão, sã.o os mais ricos, sI.G
os maUl SClbetbOO, e tanto que tendo eu M
pouco tempo negado a licença para pregar
a um, por querer fiar êste Ministério só de
homens capazes para. êle, e guardião sem
embargo da falta de l1cença, e de eu 1b& ter
negado, ti fêz ir ao Prefeito pregar em. açf.o
de gre.çe.s pela. preservRÇão da vida do nmo.
e Exmo. Marquêz de Pombal e sem embargo
que me queixei não fêz caso, disse premedi
tando talvez alguma acusação contra mim,
se eu procedesse por esta desobediênclao
que não 1iz só em observAncla ao assunto
do &erviÇ0.

"btes homens ainda lnslstem em pa:roQ.l1'iar
nas a.lde~al; sem pedir nem querer que 0&
seus párocos pe<;am as faculdades para. con
fessar e absolver nem querer praticar o que
V.M. é servido mandar-lhes por Alvará com
fôrça de lei em data de 7 de julho de 1155
contra a expressa dlspo,slção de outro Alvará
de 25 õe setembro de 1'/32, nem propor ou
apresentar (JS fra.õeli que nomeiam a seu ar
bítrio para as ditas missões, dizendo que têm
Bula Que lhes facuIta estas aprovações e que
V.M. nlio lhes tjrando esta administração é
visto estar pelas tais Bulas que nunca me
presentam, Heando dispostos a interpor re
curso logo que forem citados fiados na. larga
posse dêste abuso: e eu achQ obrar melhor
e mais conforme as rea1s intenções de V.M.
dando esta conta do que intimar procedi
mento sem efeito e dar lugar ao povo cri:
ainda. maiores para. o crédito e autorid.e.de
dos regulares de que o Arcebispo ou é ven~

cido por sentença ou é maltratado por outroB
modos.

ll:stes e os carmeUtas calçados esperam M
muitos anos uma rigorosa. reforma por que
sabem o quanto a merecem, temeram que eu
tivesse alguma comissão de V.M. e no primei-

ro ano de minha. resJdêncla nesta. cIdade di
ziam que estavam por tudo, ofereclam largar
as aldeJas como .se eu devesea aceltar esta ad
mln1stração Bem ordem de V.M. e por tudo
diZiam que esta.vam obedientea, f!.RRm o C&*
pítUlo e como nli.o houve 1nBpe(;:40 neste pon~

to, perderam o receio e mostraram que &que.
la obedIêncía. era só de vozes, e toda afetada:
agora acabam de declarar·se e a seu eDm
plo os outros, que até Impediam a um doi
meus visl.tadores a entrar nu. ~pelu daa
lIUI\.lI fazendas, que eu mand.B.v8. vt61te.r, llV8.
as quaia nunC& pediam llcença, fundando
todos êstes erros e abusos nas doutrJDas tan
tas vezes reprovadas de autores que fav~
cem as relaxações deduzidas do probabillsmo
a que se inclinam e que só estudaram estes
homens que por falta de llvt'06 ~tio na ma.lDr
ignor6.ncia e os poucos que se aplieam. 1lem
ao menos têm 08 compêndios a que primeiro
deviam recorrer, na qual talta acho eu tam
bém compreendida. a maior parte do clero
secular, AInda. não principiei a vlsl.ta neBta
cidade e porque receio os trabalhoa que dela
podem. resultar porque à imitac;A.G de6 tTtodes
to<1os querem ser isentos e pelo mesmo dt
relto ou por sua part1cipaç40.

11: já sensível a falta. de elérip ne&te 1lol'
cebtspado em que no espaço de pouco mal8
de dois anos que resido nele tem morrtdo
até .200 clér1gol; na. cidade e lugares de fora.

Falam párocos proprietáriOS e a experiên
cia mostra Que O!l encomendados nio t!m. o
zêl0 e cuidado que 06 ditos llroPTlet6,tl08. Já
dei 1l, V.M. conta dll.s três tgre1as vqu no
meu tempo, as quaJs e as que se tInham
proposto no tempo da administração do ca~

bldo estão servidas por encomendados. O que
tudo me parecem dever por na Real Presen·
ça de V.M. que mandará o que 16r servido.
Bah1~ 1'1 de abrU de 1776 - D. J~
ArcebISpo da Bahia.

D. João por grac;e. de Deus Rei de Partupl
e dos Algarves daquém e dalém mar, em
AfrÍC8 senhor de Guiné, da ConquIsta, Na
vegação, Comércio da Etiópia, ArábIa, P6rB.1a,
e da índia como governador e perpétuo ad
ministrador que sou dI> mestmdo, ea.valarta
e <lrdem de N.8. Jesus Crtsto, ta.ço 8&ber a V.
Reverendissima ArcebIspo de. Bahia do mell
Conselho que hei por J)em dl.zer~vos me to!
presente em COnsulta do meu TrIbuna! da
Mesa da Consciência. e Ordens a conta que
me destes em carta de 9 de setembro d1l 1m,
i.n&ttu1de. com documento que me remeteste
em que me representastes haver nesse Arce~

bispado 24 paróquias com o nome d~ 1WS~

sões, administradas e curadas par reUgI0808
da Companhia do Carmo, de S. Francisco, Ca~
puchos Ital1anos e Carmelitas DescalÇOS, Que
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são outros tantos isentos, que se acham in
trometidos pelo meio dos distritos das pa~

róquiQA sujeitas à jurisdição ordinária, e tão
isentos que em nada a reconhecem como
prelados dessa diocese, nem os religiosos pá
rocos, nem os indios paroquianos. Os reli~

giosos, não por UM procurarem jurisdição
vossa, nem vos darem conta de como admi~

nistram os sacramentos, e cumprem as mais
obrigações paroquiais, nem se sujeitam à
vossa visita ordinária no ministério de pa
roquial', e os paroquianoS também náo pro
curam jurisdição ordinária, porque não re~

correm a VÓs por causa alguma, nem ainda
para as dispensas matrimoniais, e também
se não sujeitam à vossa visita e os ditos re
ligiosOS se terem por tão isentos que admi
nistram os sacramentos da penitência aos
súditos deEta diocese sem aprovação vossa; o
que visto por mim, e o mais, que neste par
ticular me dizeis, em que sobre tudo fOi ou
vido o provedor geral das ordens fui servido
re~olver que por decisão flnal d~ que me re
I:resentais se determinasse a sua matéria em
uma junta de teólogos e juristas, que tenha
mandado fazer, e enquanto não tomo a últi
ma resoluçM me pareceu dizer-vos, sou ser
vido interinamente, que aos ditos religiosos
missionários das religiões que me apontais,
que se acham paroquiando igrejas nesse ar
cebispado, lhes deis jurisdição para o faze~

rem, e que, vagando alguma dais também
jurisdição, ao que o Prelado Regular vos p1'o
puzer com certidão jurada, e aprovado na
ciêncía, e língua pelos examinadores, que das
mesmas religiões VOs nomeares, e, visitando
vós, ou vossos examinadores, as tais igrejas,
achando nelas algum pároco culpado, ou ig
norante na língua o removais e o .!!eu pre
lado regular para o castigo ou mandar ensi
na!' e o prelado regular vos proporá outro
capaz, que sendo eXaminado e aprovado na
forma referida lhe dareis a jurisdição e, com
esta minha determinação interina, VO$ mui
to recomf;>ndo a sua observância, o que assim
o tereis entendido para o executares. e nesta
forma o mando escrever aos Provinciais das
ditas Religiões dêste arcebis!Jado. El Rei Nos
so Senhor o mandou 1)01' seu especial man
dado pelos DD Frei Miguel Barbosa Carneiro
e Alexandre Ferreira, Deputados do Despa
cho da Mesa da Consciência e Ordens. An
tonio da Silva ele Almeida o fêz em Llx OCi
dental aos 25 de setembro de 1732. Lourenço
Vaz Preto Montalva a fêz escrever Miguel
Barbosa Carneiro Aleltandre Pereira - Reg,
a P. ss e - 2~ via.

Cópia da primeira parte da Lei estabele~

cida em 1'2 ele setembro de 1663 incorporada e
mandada observar na Lei de 'l de junho
de 1755.

Eu, El Rei, faço saber aos que esta minha
Provisão em forma de Lei virem que por me
haverem movido grandes duvidas entl'e os
mOradores do Maranhão, Religiosos da Com
panhia, sôbre a forma em que adminiStravam
os índios daquele Estado, em ordem a Pro
visão, que sellarou em seu favor no ano de
655, das quais resultavam os tumultos, e ex
cessos passados, originado tudo das grandes
vexações que padeciam por se não pratjcal'
a Lei, qUe se tinha pa.s.sado no ano de 1653,
em tanto que chegaram a ser expulsos os
ditos Religiosos de sua$ Igrejas e Missões ao
exercício àas Quais é muito conveniente que
tornem a ser admitidos, visto não haver coi
sa que obrigue a privá-los delas, antes mui
tas para· que seu santo zêlo seja ai necessá
rio, e, desejando eu avaliar a tão grandes
inconveniências, e que meus vassalos logrem
toda a paz, e Quietação Que é justo, r~i por
bem declarax que assim os ditos religiosos da
Companhia, como os de outra qualquer Re
ligião, não tenham jurisdição alguma tempo
ral sôbre o govêrno dos índios, e que a espi~

ritual a tenham tão bem os mais religiosos
que assistem e i'esidem naquele Estado, por
ser jUsto que todos sejam obreiros da. vinha
do Senhor; e Que o Prelado ordinârio com
os das Religiões possam escolher os religiosos
delas, que mais suficientes lhes parecerem,
recomendando-lheJl as PB.l'oquias, e a cura
das almas do gentio daquelas aldeias, os
quais poderão ~er removidos tôdas às vêzes
que parecer conveniente; e que nenhuma re
ligião possa ter aldeias próprias de índios for
ros de administração; os quais no temporal
poderão ser governados pelos seus princi~

pais, que houverem em cada aldeia; e quan~

do hajam queixas dêles causadas dos mes
mos indios, as poderão fazef aos meus go
vernadores, ministros, e justiças daquele Es
tado, como o fazem os mais vassalos dêle...
DOC, N.~ 9.492 - 9.493:

Por especial decreto me ocupo hã dez para
onze anos no emprego da criação desta Ou
vidoria, e capitania de P6rto Seguro, diri
gido por umas particulares Instruções que
para isso recebí na Secretal"ia do Estado,
aonde em todos êles fui sucessivamente dan
do conta individual do modo com que pro
curava civilizar os índios expendído no pa
pel junto, que fiz para instrução de .seus
Diretores; das vilas novas, e estabelecimentos
qu<! ia erigÍndo; dos novos habitantes com
que a ia povoando; dos edifícios e obras pú
blicas com aue a ia enObrecendo; e do mais
aumento com que ia procurando enriquecer
pelDs meios da paz, da agricultura e 00 co
mércio; tuelo agol'a di~tintamente recompi
lado na relação que remeto,
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se ])Ois, êstes serviÇOS e pelos mais que no
Reino fiz depois dêle há to anos no Desem~

bargo do Paço, nos quatro lugares de JuD
de Fora da Vila do Conde OUvidor da de
OUrlque e Provedor da mesma, mereço al~

gun1a remunuaçAo a maior mercê Que su
pUco a V. M. é a de mandAr-me prover já de
substituto: por me ver decrépito cOm 6S para
64 anos de Idade, atacado de achaque, que
consigo traz a velhice; maJormente adqUlrt~

do na desordenada fadiga que todos os anos,
em qualquer rigor do tempo, em paJs tio
adusto, por praias quase de cem léguas de
ide. e outru tantas de volta, me arrebatava.
no zêlo de desempenhar 88 obr1pçÕes da
minha conduta; o que li não posa0 cumprir,
oomo ainda Bem interrupçAo ee precla fazer
por todas as VUa8 e aldeias para quando
menos se solidar, enquanto não engl'OllS& mais
d1!l Im, o que eatA. feito, e se nAo expor 8. de~
cadência tanto bem públlco; em atenção ao
qual assim o requeiro humildemente" V.M.
1!1 outrossim a bem próprio de voltar para o
Reino e curar-me; pois aqUi não hã médlc:o
ou cirurgião de profissão; e e. euidar em
dar estado a duas f11ha.s m1nha8 únicas ver
dadeiras que fi, deIXei orflia de mIe e de ten
ra idade, que posso contemplar pobres. Pàr- .
to seguro 27 de julho de 1717 - O Desem~

bargadol'-Ouvidor da Capitania de POrto
seguro - JOSé Xavier Machado Monteiro.
DOC. N.o 9.aS:

ReJaçAo individual do que o Ouvidor atual
da Capitania de POrto seguro nela tem ope
rado noll dez para onze anos que tem cor
rido desde o dia 3 de maio de 1'16'7 até o fim
de Julho de 1777.

A respeito de lndios
8Ao quase a metade dos seus habitantes

indios, todos (l6 quais tem ativamente pro
curado civUlzar na conformidade do Diretó
no (lOS do OrA0 Pará, pelos meios indicados
nas lnatruçõe& que deu por escrIto a08 .seus
Diretores e aqui se ajunte. por cõp1a; repu~

tando por multo proveitoso o arbftrlo que
tomou; em quanto a09 pais de os prover, e
conservar prOVid06 de ferrlldXl.entas para a
lavoura; e sempre ocupadOS, ou no proprto
aerv1ço õ,u suaa roças, que duas vêzes cada.
ano manda examinar; ou no alheio, com que
os tem rebatJdo na V8dtaçAo, e feito aumen
tar em benef1clo pübUco os frutos da terra
e do mar; pelos lucros do seu tral»alho Jã
nenhum anda nu, antes todos universalmente
CLue.ndo menos de clUnlsa e calção; a maiOr
parte Já se vestJa de chapéu e de sapatos e
melas e muitos de casaca e capote com suas
CUIl.6 e.l!ll;l.adas eomo {)li bra.ncos; e & respeIto
d08 f11hos, ainda melhor pelo modo de os
dispor, dos machos os maiS aptos para apren-

derem. o:t1ei06, aIS TÚ8ttcos para a aoldlda, e
o.s mfn1m08 para a ell(lo1&; e du fêmeu u
adultas (comumente dNOD8lJtM) 13M' hl~

IMneo; e u p~enas para" 00IIlPUJ,IIU. du
braneas que se querem obrIPI • enamL.1aa
e vestf-Ias pelo serviÇO que Ihea tuem; e
por este meio lá. na mocidade vai de todo
esquecido o UIO da linIUa bé.rbara; Jf. o. 11·
lhOll, além de mais bem traJadOl, que OI
pai&, tem a1sUm88 vacas de cr1açAo para _
se aplica parte dali SUM~ por _
êste lado o ma1s lUC1"08O do pala; • jf. .. fi
lhas, trajando como u brancaa, de TeItkkl
semanárto e feaUvo, com. sua Inveja na. en
feites tem algumas .suas peclnhaa de ouro;
e vivem outras tão famUiarlzadaa CQ2l ..

br&tlC&& que u nlo qU8raD. 1arPr; e entIIn
Já nos brancos entra a apetabc1& de CNIleDl
como vAo casando com as incUa&

.Enquanto a Vilas e
:Estabelec1mentoe

Três de nOvo eriglu em obaervAncla dai
Instruç6ea que recebeU u secretarfa de :li
tado para a que deu o nome de VUa V1çoIa
(padroeira da sua Igreja N. S. da CODoe1.
çAo) diate.nte do mar menos de um quarto ele
légua e na margem do Rio chamado Penl8i~

pe, em que já achou arranchadOl perto da
cem e..u.. e consta hoje de 180; 2.· com o
nome de Po~egre (padroeSrt) 810 JOIIê)
junto à Barra do Rio Mecorim que era. um.
total dt:l!Hto tia 18 légUas de praia habitado
sónlente do tapuio e sem outro algum mora.
dor; pelo que é inexplicável, o trabaJho que
teve em povoá-la até o número de cento fi
trinta e tantos caaa1s que nela já. Ie ac:h8m
subsistente&, e estabelecidos em laVOUl'U, fi
outros tráficos; maa a principio mwt08 rue
jões, como degradados, vqabundOl ti ineuo.
que eram, todos tão pobres que nem cam1Ia
se pode dDer tlnham; e custou mUito o de
tê--IOB, e providencIÁ-los, e a t6daI ... suu
famWu noe primeiros anOl de mantlmmto
e ferramenta para a lavoura, e de annaa
contra o mesmo t&pUio: e 3.· com o alame
de AIcobaça (padroeiro SIo BernardO) Jv.nto
il. barra do Rlo ltanha, donde 18 achavam
arrancbad08 Vinte e tantcl8 caaaIa, que Já
boJe exeedem o número de 180 com o de
quatrocelltoB e tantas &1maII.

Existiam os prlmelros povoadores daque]ea
sítios ainda como embosead08 no mato. e em
cabanAs de palha d1spet8Ol!l, mas Já hoje t0
dos 08 daa cUtas três Vilas nos es:paçoIi08
campos., que o dito MU1Iatro fês dacaDt1Iar
ao redor delas, e contfgUOI dentro dos ar
r\lamentOCl, que lhes demarcou, ,. a1IDhou
pel& boe. fonne1l.d'll.de das plantas e rtIc08,
que remeteu à .secretaria de Estado; OI de
Vila VlçOlS& e Portalegre já em })oU C8IIU.
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que fabricaram naquela já quase todas co
bertas de telha, e nesta por falta dela ainda
na. maior parte de palha; mas na. de Alco
baça como mais moderna ainda. poucos em
casas, e os mais em cabanas.

Tem aumentado também de povoad01'es
brancos e índios as outras Vilas, que já
achou eretas; suprido com vagabundos e de
gradados, Clue pedia. às Relações da Bahia e
Rio, e com VOluntários acariciados de outras
capitanias; sendo neste aumenw a capital
de Pôrto Seg\11'O tão melhorada que se acha.
com ma.is a terceira parte dos que tinha.

Principiou a estabelecer três aldeias, uma
junto à enseada do mar de comujativo, que
se acha. com 15 Ca&!Iis, outra na barra do
Rio de São Mateus, que terá vinte; e outra
com outros tantoo na do Rio Doce, meio por
onde fêz abrir a comunicação por terra. para
8. capitania do Esp.iriw santo. Toôos êsres
sítios eram empestados do tapuio e por se~

rem boas terras convinha erigir nêles vilas,
mas não há. gente e do mato já não desce
gentio de paz.

A respeito de Edl!k:ios

Três igrejas matriZes tem feito edificar li.
fundamentals; l~ na capital, obra. tôda. de
pedra e cal à. moderna, envidraçada e tão
suntuosa que não cederia às melhore:; da
Bahia se tivesse já altares, tribunais, reta·
bulos e pinturas correspondentes; para o
que náo há dinheiro, e o que nela se tem
gasto foi de esmolas que cariciosamente pode
com muita djJjgência obter dos devotos de
dentro e de fora da capitania; e 2'" e 3."
nas de Belo Monte e Alcobaça, aquela. pou
co signitic8JIte e esta ridícula, sendo amba.s
de madeira e barro de pOuca duração, por
falta de meios para se erigtrem de sólidos
materiais, Também fêz edificar de pedra e
cal a capel8~mor da de Caravelas; e reparar
de graves ruinas as de Vila Viçosa, de santa
Cruz e a ermida de N. S. da Ajuda.; con~

s!stindo a maior düiculdade pela mUlta. po
breza dos povoadores em prover ao menos
aos paramentos indispensáveis para o santo
sacrificío, assim. o oratório com que por hora
se está suprindo a de Portalegre, como aque
la de Alcobaça, e em parte a de Beio Monte
e Prado; e os altares de tôdas estas quatro
de boas imagem em vulto, que já tem; e de
sete signos para as mesmas e outras.

Seis casas da cAmara feitas de nôvo com
cadeias; a saber: na capital obra muito
avultada de pedra. e cal, com quatro J)Or~

tas exteriores, dezoito janelas formosas,
quatro cunhais, quatro piril.mides, c1nUlJha
à roda, armas reais bem lavradas e signo;
em Belo Monte quase pela me$1l1s, forma e

com armas reais e signo; em Vila Verde
mais inferiores, e também com anuas reais;
na de Caravelas, na de São Mateus e na. do
Prado, as desta térreas, porém todas as
mam altas de sobrado; e também· uma case.
na aldeia de Comujativa. para prisão de
delinquentes, e para albergue de Ministro e
oficiais da Ouvidorla, e da Vila do Prado.
As dos moradores de nôvo eretas em todas
as 10 Vilas, de que consta a. capitania, e na.
freguesia de Santa. Cruz são tantas que se
não reduzem a número algumas de bom
prospecto feIto à moderna, e todas nos bem
regulados arruamentos que em umas fêz
abrir de nõvo e em outras emendar; e as
melhores na capItal, qlle milito aformoselam
e antertormente mereceriam llÕmente o no
me de cabanas.

Mais obras públicas:
I'elour1nhos em todas as Vilas, ainda que

de pau, bem lavrados dois deles com es
cada. ôe pedra, pois os que havia eram por
muito toscos, indignos.

Um forno de cozer telha, e tijolo que
nenhum havia na. capitania e para. o qual
mandou vir mestre da Bahia e se neceSBi~

ta demais e também de algum de cozer
louça.

Treze pontes além de varios pontões, uma
de pedra e os mais de madeira, a saber duas
em Põrto Segura, cinco em Caravelas, duas
em Belo Monte, duas em Trancoso, uma.
em Vila. Verde e outra em Alcobaça.

Dez estradas, a maior na. extensiío de 4:
léguas de Caravela.s para. Vila Viçosa,
para onde se não podia ir senáo por um
braço de mar, ainda que nominando RIo,
dependente de maré, e de naufrágios; outra
de meia légua. de Alcobaça para Caravelas
a desviar de um alagadiço, e invad1lí.vel rio
chamado da Barra Sêca; outra da mesma
extensão no sítio das Velhas, intransitâvel
pela praia, ainda de maré vazia; e as mais
de um até três tiros de bala; a saber no
distrito de Pôrto seguro três, uma no de
Belo Monte, outra em Vila Verde, outra em
Trancoso, e outra no Prado, além da com
posição de vários barrancos, caminhos e pon
tes; já. por terra se vadeia toda a capitania
quando 8JIterionn~nte só se podía fazer por
mar.

Nos aros de todas as vilas assim moder
nas como antigas e também nos das aldeias
f~ derribar e reduzir o campo no espaço
de dois tiros de bala os alterosos matos, que
as emboscavam; para o fim de prevenir os
habitantes de algum assalto de gentio; para
passearem menos túnidos dos seus nacionais
inimigos; para o benefício dos ares; para.
aumento dos pastos, e para diminuição das
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onças, cobras, e mosquito. Tôdas estas men·
clonadas obras e as mais referidas de edi·
f1cl06 publloos sem despesa algumA da Pa·
zenda. Real; e procurando 8881stir pessoal
mente e. maior párte delas para a.s lI.UimB.t
e dispor em boa formalidade, e dando pa1'll
elas os riscos e direções precllKlS.

OUtras operações em.
beneficio público:

Pelo melo de repreender a vaóiaçio e a
oclosldade tem felto por toda. & eapltan1a
a.um~nta.r as rOÇa&, e crescer tanto a. la
voura. que pode aUrmar ter~se duplicado
a de algodão e a das farinhas, que nela
é a mais útil, e com o produto das quals se
vai também aumentando a escravatura; e
saindo ja em abundância dos postes daque
las tl'êll Vllas Que de nOvo ertg1u: &eh8.lllle
outta&.im e.um~nte.do em mais a 3.- pllrte
o número nlo só das embarcações de trans
porte delas e dos mais generos do pais
mas também da pescaria da garapa que sus
tenta toda a BahJa e o seu recôncavo.

O gado vacum. que haVia mal chegaria a
mJI cabeças e já hOje talvez exceda de 2.000
com a providência que deu de se não coItar
nos açougues vaca fêmea; nem se extrair
para. f~ra da capitania e de indefecti'lel
mente se c:astl.@:arem com as penas da Le1
e das Posturas dos Conselhos 08 mUitos mal
feitores que o costwnavam matar, a1nda sem.
o acharem em dano.

F:lnalmente. o maior bem é l) da paz pú~

blica, em que tem feito conservar 0& seus
moradores por meio da exata. obset"dncm
da Lei d& Pol1d&. e de outras. de que tu
publicar, e tegi&trar em Livro as mais res
peitáveis a aqueles povos; e por vários ca
pítUlos de correfçio e por outras prov.ldên
elas, com que se Jacta de nia haver no
Julro da OUvidoria nem no ordinárlo das
vuas }')le\t03 ciwb de qualidade alguma; ~

que etlIlUQ,nto hé. er1mes, alnda no seu tem
po Já se n10 cometeu delito algum dos atro
zes. nem fêz marte alguma ma1B. Que a de
um meniJlD por outro, com quem casualmen
te brigava. e a de uma criança recém Das
cid& pela mie que ao paria; e ainda de fe~

rtment05 mUito poucos e leves; e outrOSllfm.
de que o tapula ainda lá não flechou mais
que quatro pessoas, e só uma delas mor~

talmente.
Todo o expendido poderá comprovar por

documentos autênticos.

DOC. N." 9.494;

lDstruçóes ps.ra. o rov6rDo dOi fadfO!ll da
CapltanJa de Pôrto 8epro. QUe OI _ Dire·
rores h10 de pratfear em tudo a4uUo que se
Dio eJIeOUttar eelm o Diretório dOtl indiOll do

Gl'io-Pari., ou eDqua.u.to S....~.ao
DI&Ddar o eoutri.rio:

se & reforma de costumes entre botnena
civfUzados é dificU de conseruJr. ainda por
mals árdua emprêsa se pode reputar entre
bárbaros e rústicos, que ten40·oa berdado
dos paiS, neles pela er\.açlo foram sendo
como condnitoa; e que IM di motl.vo pva
discorrer ,que enquanto 08 Jndios ., f01't!iEll
edueand.o na emnpanhIa dos pafs e com o
leite dos seus próprtos vfcioa, paz' maJor
d1l1gfnclaa que se façam tarde • verIo
civWzados, porque o mal, depoD IH habi
tuado eom a natureza se <11z 1neuré.ve1, ê
peto contrtrio, de maIs fácll reuléd10 antes
de criar raiZes: obra a educaoAo tais efeito.
que chega a. preverter ainda D08 brutos mala
indômitos a sua. mesma natureza; sendo tal
veZ a que dlrlgem aos raclonals a nIo an
darem quadropedea: e &. ex})ert6ntla o mOI·
tra evidente naqueIe6 indica 8.preendl\\oa no
nu.to que se v.lo cr1ando na oompan.bfe. dos
brancos tanto mais pequenos tanto mais ce
do cJvH!z&dos.

2 - Mas porque nem os pais comumente
os querem largar da suacompanhfa, nem
os brancos recolhê-los nas /luas casas sem
a.1gum préstimo de serviço em que ao menoa
lhes mereçam e sustente, o veatuirio, a que
na. tenra idade nlo podem eotteç<mder; e
porque ainda. que nos adultos aeja m.e.ta mo-
rosa e difieuItoIl& a ciVilidade, contudo em
todos se pode e deve ir introdUZindo paula
tinamente de modo que se nAo fOr na 1.- e
2.'" geraçAo ao mem>B na 3." acbe quem to
ta.1ment~ o obter pelos meios u.b\9mente ln.
sinuados no DIretórIo, e estabelecldo pen. o·
govêmo dos mdlos do OrAo-Pará; que, em
tudo e por tudo o que fOr apJfcáveI AC8
desta capitania, mando e recomendo 80lI Di
retores dos lndlos dela cumpram e exata
mente observem; e para o bem faserem e
pr8.t1carem regulando-me pela qWlJ1dade da
agricUltura, comércio, e tráfJco do ~, \"Ou
a dar-lhes disttntamente para os pais e fi
lhos e para todos as InstruçOtls seguinte!:

3 - Devem. como lhes tenho ordenado,
para vár10s efeito&, conservar sempre apu
rada todos os anos a ll&ta dos JDdl08 da sua
respecU'. distribUiçio; e p&8BIU mostra ao
m~nos uma. vez C1U1a. ano li. tod.<le <leIdfl o
maior até o mInimo; e fazendo resenha doa
que Já lKluberem falar, os JrAo passando •
lista dos destinados para a escola. tendo 8
nela pregada impllcitamente aonde a todos
seja patente; fi obriguem os pa.1& .. Que dai
em diante os mlUldem a ela, e ao gu~. tl\1
melr1Dho que dentre êles eJ.egerem a Ir bus
car os que faltarem; sendo entendfelo que
quanto mfnJmos. tanto melhor hIo de apro
veitar, ainda que nio seja. ma1B que para
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ouvlrilm e praticarem a llngua portuguesa.
4 - Concprram para a classe a hora cer

ta e podendo ser chamados a toque de sino
detendo-se nela três horas de manhã e três
de tarde em que OS Diretores façam obser
var aquela boa. ordem e os santos e lou
vãveís costumes, que a melhor prática tem
introduzido; ensinando-lhes a doutrina cris·
tã pelo abreviado catecismo do Exmo. Bis
po de Montpelier e não por outro e em tudo
o maís como se acha decretado por Leis
Regias, não lhes permitindo pronunciarem
nenhuma palavra na língua. bárbara.

5 - Ainda em simples camisa, como a1~

guns andam, a nenhum pennitam faltar a
missa nos dias de preceito, e em todos os
sábados, vindo da. Escola para a Igreja, e
da Igreja para. a Escola, sempre em forma
de procissão bem regulada com sua cruz.
adiante, cantandc o Bendito, ou outro algum
cântico sagrado de comOÇão de espirito que
o seu Pároco aprovar; e o mesmo ao tem
po da consagração para o que será bom se
êle o permitir, que o seu lugar seja na. ca
pela-mor postos em duas fileiras e os fará
também pela. mesma ordem acompanhar as
procissões e enterros; todo o referido aci
ma se observa já e muito bem na nova Vila
de Belomonte aonde pelo louvável zêlo do
seu Vigário e Diretor, são os mais bem dou
trinados na ReUgiáo, varrem e juncam a
Igreja. todos os sábados e servem, dois dos
mais hábeis, de sacristão com toda a per
feição e cuidado.

6 - E porque nas mais das Vilas de fn
dias é preciso a muitos doa pa.is pernoitarem
na$ zonas que lhe$ ficam distantes, vindo
tão-somente à Vila. de 8 em 8 tUas, e alguns
só de mês a mês; e por isso ou procuram
retirar os filhos da.s escolas ou lhes faltam
muitas vezes com os mant1mentos, tomem
os Diretores a s~u cuidado o obrigá-los a
aprontar-lho ou na própria casa ou na de
algum parente em que os deixarem, fa.cultan~

do-lhes o irem as zonas procurar-lho nos
dias de cUlto, ou em quaesquer outros, em
que de todo lhes faltar.

7 - Todo o referido se entende com os
machos que enquanto as fêmeas como nesta
capitania não hã mestras destinadas para
as ensinarem a ler e escrever; nem lhe é
táo preciso, exceto para saberem a lingua
portuguesa (o Que se vai remediando com
se distribuírem pelas casas de mulheres par
ticulares com que pelo uso a vão apren
dendo) se portem os Diretores mais sua
vemente com os pais, procurando persua
di-loo a que lhes convém o mandarem tam
bém as de menos de dez anos de idade pa.ra
as suas escolas com o ameaço de Que não
querendo ser·lhes-ão de tirar também de sua

companhia para a. de mulheres brancas, que
as quizerem para com elas se amestrarem e
civilizarem até chegar o tempo de casarem.

8 - Havendo como já. há nas sobreditas
Vilas de indios brancos e pardos alguns dos
quais queiram mandar seus filhos a escola
sejam os Diretores obrigados a aceita-los
também sem estipêndio, dando~se por satis
feitos -com os setenta mil reis de ordenado
anual que se lhes paga do erário régio, e
se pode entender pelo ensino de todos; mas
para que os indios se persuadam a deverem
se tratar e estimar como os mesmos bran
cos, não permitam que em caso algum seja.m
por êst~s ultrajados. nem os distingam em
qualquer operação da classe, antes sim os
façam conservar entre si com reciproco res·
peito.

De que modo os hão de dispor a aprender
ofícios e para a soldada:

9 - Na conformídade do decretado na 01'
denaçáo do Reino nêle sempre praticado, e
em outros da Europa, para que em bene
fício COnIum se disponham para ofícios e
para a soldada todos os filhos órfãos de
pais mecânicos, e juntamente daqueles que
sUp<JStos vivos forem dementes; o mesmo
parece justo se observe com os filhos de
Indios ainda que tenham pais vivos, porque
por dementes e pródigos se reputam gover~

nados por Diretores como seus Tutores; e
do que para êles resulta o sumo bem de
:;e vestirem, e demais cêdo na companhia
dos mestres, ou antes em tudo espiritual e
temporalmente se verem civilizados, e para
os brancos O de acharem quem os ajude
na agricultura, e no seu trafico, e comércio,
e a. cujo respeito se regulem os Diretores
pela lm;trução seguinte.

10 - Como nem todos tem propensão para
chegarem li saber perfeitamente ler. escre
ver, e contar, e ainda os melhores depois de
deixarem a escola se vêm a esquecer por falta
da uso ào que nela. aprenderam, principal
mente m:ste pais, em que por acaso algum
fica com a curiosidade daquele exercício,
devem os Diretores em pr1meiro lugar e mais
antecipadamente tirar delas os mais .rudes
e ineptos para os disporem a oficios ou li sol
dada, e depois os outros à. proporção de sua
ida.de, capacidade e fôrças para os minis
térios a que se houverem de aplicar.

11 - Na sua distribuição prefiram pri
meiramente os que os pedirem para. lhes
ensinarem ofícíos; segundo os que os pe
direm para sem; pagens; terceiro para o
~.erviço da lavoura, e quarto para o da nave
gação, e pescaria; náo se dando por modo
algum para servirem a homens cativos, nem
a negros. ainda que liberws sejam; mas não
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sõmente a Brancos ou Pardos melo tUsfar
çado6, que viVtltn, se tratem e estlmem. como
08 mesmos Brancos. e 08 hajam de eattme.r.
e bem edUcar: e havendo, como há Já fIldJos
de todo civil1zad08 que os quelram, antes se
dêem a êstes, do que v.a& tais Pardos, fi
cando porém sempre reeervada tanto &0&
filhos como lKNJ pais a escOlha dos AmOS,
a quem fôr mais sua vontade servir contanto
que 1110 seja. a ClLttv~. nu a NeI1'<l&

12 - NI.o dUIponham para a soldada 011
filhos daquell!ló que jéo de todQ forem c1VU1za
dos contra sua vontade se os vestirem., e
educarem. como 08 Brancos, exceto se forem
órfAos; mas para. aprenderem oficios conVém
que também se apliquem, n.I.o lendo mUlto
prec.lsos aos Pais para os ajudarem na.
lavoura.

13 - O lucro, e ganho enquanto aos ames
trados seja. o de lhes eontribu.trem os mes
tres com o sustenton~: e além dêste
primeiro e segundo ano tA.G-llÔmmte com
o vestuário, Bema.nário ao uso da tenoa que é
de simples eam1S8, ea1çAo de aIgodIo, e
ohapéu de palha, e no terceiro com a. vestia,
e caJçI.o de e.lguma outra melhor drop, e
Chapéu de 14 para o Domingo; e no quarto
mais com eamlsa de llnbo, mefas, sapatos, e
no quinto eom bur)aca, ou capote. E l!I8 em
todos ou em a.1gunB dêstM e.noa 08 mestres
~ servirem mUito déles, como alguns prat1
cam para. outroll ~rf08 fora do otfc1o
lhes arbitrarl<1 os D1ret0re8 o mala que lhe
hio de de.r. regulando-se pelo r.erv1l;o. e prés
timo que lhes tiverem. e pela maior ou menor
educaçlo, com. que os tratarem.

14 - E a respefto dos asoldad&dos sendo
pequenos lhes darAo os amos no prlme1ro
ano o simples vestuérlo sem.ant."rto: e pare.
o segundo o ebamado dominguetro de ca.mlsa
de linho, vestia, e calçA0 de droga. e Chapéu
de lA; e para. o tercetro ou para os que sendo
3é. maiores entranml. a. uoldl.àB.T-lle se par~

te&rá com 08 am08 a soldada de três mil réSs
até o1to em dinheiro, conforme o serv:!ÇO, e
préstImo para. que forem sendo hábeis; o
que &e entende além do t!Obred1to vestuárlo
ll.uotJdJano. que quando neste se fala se en
ten<1e de todo o que lhes fOr precJso de
modo que o nAo tragam nus, nem mUito
rotos.

Ui - Enquanto as fêIne&& que também
convêm muito como Já fica exposto, o d1s
tribuirem-se a fim de se c1\1:UJzarem para a
oom]:Nlll1úa de mulherea bn\.nca.s. na. escolha
d.eataa pretfram &8 que 08 Diretores reputa
rem. mals zelosas da conservaç!o de sua
honra. e hone&t1dade, ou as que as pedirem
para serviço de J)OrtA .. dentro Bbmente. ou
aa que se qu1zerem obrigar a ens1ná-laa a
fiar, cozer. e bilnu" e em tUdo o maJs que

lhe f6r ap11oá:v&l obaenem a. mtenolo J'
dada para os machos.

16 - No primeiro &UQ 1he8 contl1bQlm la
mestras e amas além do suatento eom o
s1mp1ea vestuário quoUdfano de cam.IIa. •
sala de algOdio grof!8O de m.oc2o que lU2DC&
8& vejam nuaa. nem rota&; e no lliIlJIUQdo
meJs com um. camisa de Unbo, e saia· de
algUma drop. para o DornfnBo; e no t.ercelIo
com 8U& capa, lenço, fita de cabelo, e -.pa
tos ou cbJne1aa: ~ ]lUa o tof> leJa a na.
60ldada a dinhetto de dt:d& mil··e quatro.
centos até cinco mO reta conforme o prisU
mo que forem tendo, o que tamb6Dt 88 en
tende conforme fie. aavertldo a f'IIPe1to doi
maehos além do vemw1.G <l\IOUd1&DO que
romperem.

17 - As meretrizes l:Idbu.eu. CUj06 1*\1 OU
parentes as deJurem viver nesta torIMlIIa
sejam as primeIras que 08 Dfretores farto
pOr • soldada. como amu QU& cu1dem • b
zelem a emenda; o q,ue tunbém prat1QUem.
com as meretr1zea casadas. cujos~ u
tiverem de todo abandonado. ou viverem
ausentes.

18 - Ainda. que machos e ftmeu tanto
mal.ll~ de <riBt& e cam~ dOIs
pals, tanto molhor habituados & vtnr CClIIl
08 Bnmcos. com tudo para • nIo cIeIpata.
rem 08 mesm06 pals, hav&DdO naa vnu. em
que habitam mestre&. 0\1 8m(ll, que 1hea quei
ram os !J1bos, e que bem os tratem. 1»
Diretores lhes nAo distribuam para outral de
fora; e .. ser premIO alatribui-los o façam
para 011 das mais viz1.nba8, maa UlJne&, em
CIlllO algum para os de tora desta cap1tam&,
nem para 08 que babftando J' n8l!lta ViVlll1
ainda como forasteiros sem eSM. nem roça.

19 - Na comPanhi& dos llIelIt.teIS lI!l lmOI
se COlUel'Vem até o tempo 4ft ouarem • at6
véspera do dJa do seu recebimento pua •
lhes obviar o dep1'avado COBtume que ne1U há
de logo se introdUZ1rem CQItl .. nol.,.. ele
porl;a a dentro tanto que cbepm a CGI1trtotJ'
os esponseJa porque mUltoa pe.ta pua maII
cedo os tornarem a recoJber para & lUA com
panb1a. mal &les chegam a idade de 12 ou
14 anos, ou a1nda. antes Cl8 lndUlleDl. e obri
gam .. casamentos cUjos en«::ar&08 lXB' lt.1.ta
de 16rças para o trabalho ainda nAo podem
suprtr, reaUltando disso em una o abaDdo
narem logo aa mu1h~ fi ])lU'& outras o
passarem o restante da vida aempnt enf....
mos, e debWtad06; convém muito em tal cuo
que os DIretores lhes nAo aprovem 011 .......
mentos e que me dêem oonta. para eu depo1a
de ouvir 08 mesmos pais 1hea ha.ver poJ' boa
ou caatigar por dolosa .. sua lntençlo.

20 - E porque também para afmfnm oa
fUhos da convivêncla 0CliID 08 'bra.r1ec» 011 in-
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duzem a fugirem pa.ra fora. da. capitania
para onde os expõem a passarem tOda a vida
ociosos; e vagabundos, verificando-se que
a.ssim. () fizeram, os farão prender a minha
ordem dando-me conta disso para eu lhes
taxar o tempo dêste castigo, e djspor o modo
de fazer retroceder 00 filhos.

21 - Cada Diretor há de ter seu livro, ou
caderno por mim numerado e rubricado com
doIs titulos separados, em que debaixo de
um escreva e vá continuando a escrever os
assentos dos machos amestra.dos e asoldada~

dos, cada. qual distintamente em ca.da. fôlha;
e em outro 00 das fêmeas em qual por modo
a.breviado especiflque o nome do índio ou
indis., de quem é fflho, aonde habita o pai,
a. quem ê dado, em que dia, se lL oficio ou lL

soldada, com que cláusulas, e com que salá
rio, e vestuário; e ai mesmo irá declarando
o que a conta dêle se lhe fbr satisfazendo, e o
tempo que estiver doente, sendo a. doença
de muitos dias, e o que o amo gastar na. cura
para se levar em conta; e no caso de se
mudar para. outro amo s.J. mesmo debaixo
do assento sem abr:lr outro o irâ ef,Crevendo
com as mesmas circunstâncias; e o tal1ívro,
ou caderno me apresentllXá todos os anos,
quando eu fór em correição para lhe rever,
e conferir com outro que faço particular do
meu própr:lo punho, e para lhe tomar contas
da sua respe(ltiva admi.n1Stração.

22 - O produto das soldadas dos ma.cbos
se vã. aplicando para. o vestuário dominguei
ro conforme o que forem produzindo até de
ca.pote, burjaca., e tivela.s de prata aos capa.
zes de as estlInarem, e guardarem, e I) acrés·
cimo, ou se lhes empregue em vacas de
criação ou se conserve em depósitO para.
ferramentas para a lavoura, e para. a telha,
e feitio das casa& daqueless que se forem
aproximando e casarem. E as soldadas das
fêmeas em camisas de linbo, saias, e manti
lhas feitas em tudo à moda de portul!al, e
sapatos, e chinelas; e o acréscimo em brin
cos e sicleres de ouro às que forem capares
de os estimar e guardar; e das que não o
forem em vacas de criação para. o seu dote.
A Tespeito de cujos vestuários de machos e
fêmeas, atendendo a sua. pobre~, advirto
não sejam de séda de Qualidade aJguma
(excetuando fitas) nem de chitas finas ou
outras drogllS caras mas antes das mais ba
ratas, e de maior duração oomo são pano,
baeta, saieta, sarafina, dJ'oguete, camelão,
línho, e não bertanha, nem cassa., canquím
ou folter.

23 - E porque há pais e mães tão ansfo
500 para se me inculcarem e a08 Diretores
de já andarem bem trajados se v41em dos
vestuários dos filhos asold.adados, que lhes
pedem a titulo de empréstimo e em breve

tempo lhe rompem e estragam: sejam os
mesmos Diretores nisso vjgllantes para fa
zerem castigar com a,lguns dias de tronco
o que a.charem compreendido nesta, maldade
e restituir logo ao filho o vestido que ao
pai ou outro parente tiver emprestado.

24 - E porque outrossim entregando-se
aos pais as vacas ganhadas pelos filhos para
êles bem lhes administrarem enquanto resl.·
dem à soldada os mais dêles, tão pouco lhes
zelam, que antes pelo contrário comendo-lhe
alguns as criaQóes, outros lhes deixam morrer
por lhes não curarem das bicheiras, nem
lhes darem as mudas necessárias; devem os
Diretores (a. terem os amos tão bem gado
e a não duvidarem coma não duvidam a
andar com êle o àos seus criados) deixá-los
ficar no seu rebanho a ser também s.dmi
nistrado como o seu; aliás escolheTem em
cada vila confonn~ a quantidade deste 2 ou
3 até 4 índios casaàos daqueles que já o
tiverem próprio, e bem o zelarem, a. quem
entreguem e dos nossos ooldados pagando
lhes a custa. dêste cada. sno um tostão por
cabeça pois se vem a fica.r mais com a con
veniência dos leites e estercos.

DOS SEUS BATISMOS E CASAMENTOS

25 - Não lhes consintam os Diretores
eleger por Padrinhos ou Madrinhas nos sa
cramentos do ba.tismo ou da confinuação a
negros oU negras, posto que libertos sejam,
nem fazerem casamento algum com os
mesmos antes pelo contrário procurem per
suadi-los a que também nestas ações se
devem regular, e estima.r como os brancos;
e no cal'O de alguns dêles assim o não que
rerem pra.ticar 05 façam prender a. minha.
ordem, e a qualquer pessoa. que os tais soli
citar, ou induzir para. taiS casamentos e
também se padrinhos e madrinhas dos batl~

:z.ados ou confirmados.

26 - Não lhes aprDvem antes proíbam in
troduzirem-se e famiUarizarem-lIe os noivos
com as noivas antes de recebidos in facie
ecclesia nem fazerem nos festejos de casa
mentos ou por outra algruna- ocasião de fes
tividade maiores ga.stos de que permitirem
as suas possibilidades, na. suposição de pobres
e miserá.veis e como totalmente prodigos fáceis
de gastar em um dia tudo quanto adqui
rem. E porque sou informado que alguns
Parocos lhes introduzem e distribuem tintas
para algwullS festividades, compe1indo~os a
todos ou quase rodos a pagar para elas con
tra a sua vontade sem que se de comprQ
mi.."'5o, recomendo aos Diretores os peTsua~

daro náo serem a isso obrigados, e tão~

somente sim cumprire-ID com iLlgum voto ou
promessa para que quiserem fazer, mUito de
sua espontância vontade, sem cavllosa. indu-
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ção albeia o que ca.l.ba nos 1im.ites de sua
n1mia pobreza.; e para. tais Untas não con
sigam sejam presos nem executados ou por
outro algum meio violentadOll.

27 - Devem também v1gl.ar se os Parocos
lhe levam maior estipêndio do coetumadD
pel()t. ps.pé1s dali seus euamenros e b80tllimos
ou m.aJ.ores ofertas e benesses de que as de
tempo antigo praticadas pelos Ul106 das pró·
prias Igrejas. ou cIaquelas de que se des
membraram; pOis que tenho encontrado
alguns que o fazem; e da mesma. !orma a
respeito de ~rr05, e en.comendaç6e&, ~ ~<)

nhecenÇtl.R que não podem exceder do costu..
me; e qWl.Zldo I) excedem me darlo parte
para eu procurar os me106 de os desoprimir
desta. extorsão.

A respeJto de casas, e como se
devam erigir

28 - Convém muito o viverem em tamf~

lias separadas e que todos façam casas dentro
e não fora dos arruamentos das lavouras e
aldeias em que residem; e que nA.o leiam
cObetta:& de palha que logo se arrumam ln$ll

sim de telha; nem armadas por êle que
também são pouco duráveis mas por oficiais
de carpintaria fabricadas por nlio haver pedra
d<l madeira ao melhor uso do pais na fonna
segulnte:

29 - Tenham quando menos de frente 42
palmos e 3a de fundo para se reparUrem
em \llDa sala, e 2 da banda de Quintal, e dt;
altura. nem men08 de 14. nem mais de la
desde o pavimento e o niveI em que houver de
ficar a rua até o telhado; uma só porta. para
a rua, esta com 5 de largo, e lo de alto, ou
tra para o quintal, e as mll.1s por dentro
necessárias todas as 4'5 de largo, e 9 de alto
e um.. para. o qUintal que pode ser mab
pequena.: 00 fogões plU'& a cozinhe. se f~
nos quJnta.is ao pé daa caaaa, mas fora de
perigo de as UlcendJarem. "

30 - As que ficarem de canto devem ser
du Que cá u chamam de tacanissa, com a
COl'tente das ágUaS para aquela parte e todas
a roda de cachorros. ainda que sejam \:.OrScas
parto expedirem 1\. água ma1& afastadaa d~
parede!!. O enchimento destas a nii.o serem de
pedra mas de simples barro, convém seJIe
logo enquanto mole cravejado de pedrinhas
mludas ou cacos bastos pa.ra. sóbre êles pegar
bem o reboque da cal pois de contrã.rlo logo
lh'!J eootuma cair l>r1nc1palm.ente da parte
aonde a ~h\\v.. mais a.çoits. e os froechlÚll e
batentes das portas pregados. a pregos de
ferro e nAo amarrados.

31 - li: conveniente umas corram 08 te
lhad08 por iguaJ com os das outras, onde o
terreno o permUIr e que todaa se arruem
logo de modo de podel~m admitir ponto "de

telha, quando a houver, e no entanto para
lhes nAa a.POdrecerem as madeiras se via
.sem demora cobrindo de paJba.

32 - Armem-se todas oomo dito ftea &em
exceção por onclais peritos, com os quU8 es
tipulem 08 Diretores o salário de a~
cada uma o mais c6modo que puder!J1'1, ser
vindo o mesmo ajuste par.. a& me.b 40 mee
mo feitio e grandeza; o porque Já há indill8
lIJnd&. que poucos n1S1O baataDteD1ente iDa
trtúdoa e inteligentes pre!1ram êates neeee
lucro que com menos se hAo de dar por
sat1sfeltOll, e sejam ajUdados aos donos até
a positura dos ca.tbrOll, ach~ e por\aI,
que enqU&llto &. te1hB.r, rip&.r e en~hbnentv

todO&, ou quase todos o .sabem fazer; e lIe
enquanto as fábricas precisarem er1IU' alIu
ma palbOÇ& para se recolherem ou teJbttiro
para guarda aos materla1s, nAo &eJa na rua
nem no lugar das casas, mas sim no dos
quintais e fincas que aejem ~ lhes façam
demolir.

33 - Os quintais pelos rlseos ~ alinhamen
toa que lhes deixei do pe(luenos 'lUla U8im
convinha. para 0& arruamentos e perspecUft
das vtIa.s e para o fim de se poderem sem.
pre conservar com pouco dispêndio, ta.-doa
e defendidos. E concluida a obra de cada
uma das CaBU se obrigue logo o dono dela
& cercar o !leU respectivo Iluintal OU de taipa
de terra ou· quandO menos de ceree. de ma.
deita. chamada de pau a pique e a ir 1181D
pre reformando-a tanto que se danittcar o
que fJc. sendo men06 custoso para 08 dos
conjuntos.

Conquanto a agricultura própria

3' ~ CUidem muito os Diretores em demo
ver e obrJgar 8. ClIoda um dêles a abril' nas
terras de melhor produção lleu roçado de
lavoura. de mandioca.· I) maior que lbe for
possive1 eontorme as llUas fOl'Çu, sa.Me e
ajuda. de sua famfIia, lho pemútfrem, de modo
que n60 seja de meDOIi de :1.000 covas; e
acabado de plantar um lhes faça dentro do
meamo ano segundo a eIItllçAO do tempo der.
rubar mato para outro, a :fim de que princi
-piado a desmanchar a de um jé. & do outro
se venha sasonando para não se vl(trem obrt·
gados a arrancá-la como ordinãriamente fa
zem para a comerem tio verde que lhe nAo
produz a metade.

35 - Também 00 obrIguem a que nos quin
tais das suas casas da Vila tenham todos
laranjeiras, limeiras ou bB.naneU-aa e que
?la.nte nas roças estas mesmu~ para
que nia furtem como furtam. as frU.t8.a d.fiaB
uns aos outros; e outr0B8fm a que .-metem
algodão, mUho. arroz, feJjAo, e batatas e Be
1180 útH tabaco se o soubellSeJD beneficiar,
cacau e café.
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36 - Não convém o plantarem por agora
canas de açúcar ainda que 1.iteis para as
comerem pois que delas o não sabem fazer
nem ainda melado, e tOdOS as costumam
moer para as converterem em calda que aze
da. e misturada com o seu comum vinho cha
mado cauhuin feito de mandioca. fica con
vertido em aguardente tão perniciosa que
qualquer leve quantidade as embebeda e nes
sa conformidade 8 não se lhes encontrar to
talmente a planta das casas, sempre quando
menos se lhes faça moderar pelo meio de se
lhes quebrarem, e queimarem todos os mo
linetes sem ficar nem um só; e enquanto
ao cauhuin ainda que inevitá.vel porque a
toda hora e com maiS facilidade o podem
fazer também é justo aproveitar todos os
meios que o tempo mostrar úteis para se
lhes impedir, e rebater a demasia pois que
para o fazerem costumam destruir grande
parte das mandiocas.

37 - Procurem outros.stm persuadi-los e
obriga-los a todos a criar aves de galinhas,
perus ou patos quantas maioS melhor para
obviar o mal de uns andarem furtando as dos
outros cuja criação melhor nas roças pode
aumentar.

38 - Duas vêzes cada ano lhes devem
ir ver para lhes fazerem queimar os mo1i
netes e rebater a plantação das canas, e
mais principalmente para saberem se nelas
trabalham e me darem ou enviarem infor
mação dos diligentes e preguiçosooS a fim de
eu louvar e patrocinar aqueles e mandar
carregar a êstes conforme a sua maior ou
menor ociosilialie.

Sôbre a distribuição dos índIOS
para serviços alheios

39 - Há indias tão radicados no abominá
vel mal da preguiça tão comum no Brasil
a.inda entre brancos que por maior instânda.
que se lhes faça nunca lavram, farinha que
lhes chegue quando menos para o seu pró
prio alimento e de suas familias; e pelo dano
que causam de andarem a furtar ainda em
verde as mandiocas dos outros sejam os pri
meiros que os Diretores devem distribuir por
jornal para o serviço dos brancos e pardos
que os pedirem assim. da. terra como do mar
conforme a aptilião que tiverem; e melhor
canveniênciB que lhes haja de resultar na.
maioria dos preços ou estipuladas; e depois
dêJes irão tam~m distribuindo algUns dos
menos ociosos mas enquanto a. êstes sõmente
nos tempos escusos de trabalharem para si
porque tendo serviço próprio lucroso a que
ativamente se apliquem nã.o sejam compe
lidos a trabalhar no alheto.

40 - Para este se obriguem indistinta
mente tOdos aqueles que se não tratarem e

estImarem o trajarem como os brancos inda
que já tenham ocupado alguns cargos hon
rosos da justiça ou millcia exceto naquele
tem1J<l em que estiverem exercendo-os,
no qual sempre se obriguem a trabalhar no
seu próprio; e por serviço alheio se deve en
tender todo o que em Portugal se faz por
homens mecanicos ainda que seja de carre
gar pesos pelas estradas; para o que dos
índios se distribUirão os que Vivertlm mais
vis e abatidos; mas não para carregarem ho
mem ou mulher que não for constituido em
dignidade e falto de eS()ravOS que lho pos
sam fazer exceto se !ôr doente, ou se de sua
própria vontade se quiserem sujeitar a 1sso.

41 - Na. mesma distribuição para o servi
ço alheio se compreenderão também aquêles
que tendo algum oficio meclinico de todo o
abandonam ou a êle se não aplicam a maior
parte do ano, pois que no tempo em que
nele deixam de trabalhar convém para lhe
não criar raizes a ociosidade se vão empre~

gando em outros ministérios,

42 - Querem alguns em qualquer ocasião
de serviço alheio ainda de viagens levar con
sigo suas mUlheres e familias a que reco
mendo aos Diretores inteiramente lhes prOí
bam a fim de não andarem ocíosas mas para
que fiquem ocupados nos ministérios em que
se podem e devem ocupar dentro das suas
casas ou rDçaf;.

Comércio

43 - Do produto das farinhas, ou de ou
tros gêneros que venderem, ou em qualquer
serviço ganharem lhes farãP os Diretores em
pregar o necessá.rio para azeite, sal, fumo, e
outros algum mantimento de que carecem e
o mais em primeira que tudo para ferra
mentas da lavoura, e dos seus ofícios, e de
pois para o seu vestuâ,rio semanário e festivo;
e o que fôr sobejando para fatura, telha, o
mais móveis das suas casas, e ultimamente
para vacas de criação dos que forem capazes
de tratarem dêles pois que nesta capitania
dão aviltado lucro com o qual já alguns tem
com que comprar seu escravo que por sujeito
a maior perigo não é tão proveitoso.

44 - Ainda entre muitos brancos e pardos
persiste suposto que mais paliada a ambição
dos seus interêsses a custa do suor dos ín
dios como tomes da escravidão em que anti
gamente os dominavam procurando ainda
hoje engana-los por monopolios e contratos
lesivos em que par sumamente rústicos facil
mente convém vendendo-lhes todos os gêne
1"OS por exorbitante preço e pagando-lhes o
que lhe compram pelo mais infimo; e algU~

mas vêzes os seus serviços em vestidos e tras
tes velhos que lhes não prestam ou em a.guar-
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dente que lhes é tão perniciosa cujo mal
pretendi obviar mandando em ObServância
do Diretol'io dos 1ndios do Grão Pará apre~

goar e fIxar editats com penas de prisão e
pecuniária contra todos os que com. ê1ea por
qualquer modo contratassem em valor de
mais de um tostão &em ~xpnasa ta.culdade
e aprovação de seus Diretores; ou lhes ven
dessem aguardente em quantldade que os
pudesse embebedar e para os mesmos Dire
tores asll1rn o cumprirem bem, ObServem o
segutnte:

4õ - Que isto se não deve entender com
os índios já totalmente clvilizados e tio la
dinos como os brancos para se nio de:lxarem
enganar; porque a estes seja livremente per~

mitido todo o comércio (lue (lutzerem fa,zer
independente do consentimento e aprovação
dos Dl.retores.

46 - Que enqulUlto aos ma.i& -por nenhum
mOdo aprovem pagarem-se-Ihes os seus jor
nais por menos da. taxa, ou outras obras e
.serviços por menos do que se costumar dar
aos brancos nem as suas tarlnhas, ttcuns,
embiras ou outros alguns frutos ou gêneros
por menos do comum preço da terra, nem
vender-se-lhes pano de Unho, estopa, l.inluI.-
gero, algodão, baeta, droguete, camelão, chi
tas e outras droge.s ou feitios de ....e&tuárioa
e calçado mais que pelos preços que lhes
tenho pal'S tOdos os referidos a,rbitra.dos, nem
outros alguns efeitos mais do que por aquêle
que ordinàriamente correr entre os brancos.

47 - Que não permi.tam 'S\!;nU\!;l:~se a cada
um por dia nem dar~se-lhes mais de 10 réis
até um vlntém de aguardente e na ocasião
do noivado ou batisado ou outra festa mais
de um até dois frascos ao paj de famWa
autor dela conforme a gente que assistir~lhe;

e para ação de algum chamado mutirão para
puchada de paus para que gratuitamente se
ajuntem muitos; aquêle que os Diretores re
puta.ram precIsa. que sempre deve ser com
moderação assim como também toda Q que
for nece5Sária para remédio de q,ualquer en
fermidade.

48 - Quando aparecer algum índio ebrio
procurem logo os diretores S8.ber de que qu~
lidade de aguardente se da do costumado
cauhuln ou se de outra; e inUaiando junta
mente quem lhe deu, ou vendeu. farAo neste
executar as penB.5 atras menc~onadas e na
quele a correção competente conforme a sua
maior ou menor reincIdência.

49 - Convém muito e o inainua. o· Dire
tórJo pare. se civilizarem os índios lntrodudr
nas suas vuas moradores brancos que Jr. há
em todas desta capitania e em algumas em
abundancia, mas porque êstes não querem

subsiStir sem nas mesmas existirem vendas
de aguardente por ser o vJnho do pa1l tio
n~essar1o para Q conservaçAo dos .seus M
cravos, me resolvi a. permiti-las nela m.aa llÓ
de uma única loja de venda em cada Vila
cuja venda haja de servir para 0& indi08
como de e&tll.lloo, em que diàrlamente lle lhes
não possa vender a cada um como atras fica
ponderado, mais de 10 reis. até um vintém
e nenhuma mais em maior quantidade sem
expressa licença dos Diretores.

Ma1s providenc1u

50 - Não se permita por bem da hones
tidade antes se proíba aoa pe.1& ãonn1rem
com os fUhos ou filhas de idade de 3 &.nOS
para cima ne.s próprias redes e giraus. em
que se deitarem com suas consortes; e cOD
vém o façam em Quartos separad06.

51 - Trabalhem outrossim. os Diretores
evitar andarem as Úldias nuas, a.1nda di!.
cintura para cima. ou ainda. dentro das auas
próprias casas, e usarem das chamadas ca
choaras com que muito mal se cobrem da
cintura para baixo; e as obriguem 8 todas
sem exceção a andarem sempre vest1das,
quando menos de camisa e saia.

52 - Não consintam que os machos de '1
anos para cima vão banhar-se naqueles lu
gares dos rios e lagos aonde também con
correm a lavar-se as fêmeas; e para o que
lhes assinem sitios apartados de onde Ire nIo
avistem uns aos outros.

53 - Costumam uns e outros faltar mui·
to ao santo preceito de ouvir misaa. pecado
nesta capitania tão comum entre 08 braJlCOB,
pardos e negros, que todos lhes dl.o esse mau
exem-plo, procurando ord.lnàrtamente descul
pa-io com o pretexto de pobres e destitU1do8
do ornato decente ou allu vaidoso para. te
rem vistos na ca.sa. de Deus ao mesmo tem
po que o tem eo r\!!)Utarn. por suficiente
para andarem corno andam de dia pelas ruas,
e praças publicas; e porque pr.lmàr18mente
compete aos ParocOõ obviar êste pecado, se
para Jsso pedirem ou requererem awdl10 aos
Diretores. êstes por Si, e por intervençAo dos
juizes ordinários lhe procurem dar peloa
metos da efetiva observancia das fortunas
das Càm.aras já a este respelto estabelecidas
geral e individualmente para todas.

54 - COIUlía-me finalmente haver aJnda
entre os mais dos Jndios algumas operações
supersticiosas das muitas que se lhes vão es
tirpando o escuso individuar; sôbre (lUB re
comendo aos Diretores lhaa vio suavemente
rebatendo pelos meios que o tempo for mos
trando para. isl;o mais conducente&.

O Desembargador OUvidor da Comarca de
Porto Segw"O - Joseph Xavier Machaclo.
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Doc. n." 31'3

Como Parece. 14 de fevereiro de 1645. Viu
se neste Conselho em papel de Gaspar de
Brito que V. Majestade foi servido de reme
ter ao êle. Em o qual Diz que a eJtl)eriéncia
tem mootrado o dano que recebe () Brasil
com a falta de AngoJa, donde passando em
cada um ano onze ou doze mil escravos para
o serviço daquele Estado, e fabrico do
açúcar, e mais drogas tão importantes a
êstes Reinos, que com elas se aumentava
o comércio mercantil, e se engrossava as
Alfândegas de S. M., adonde concorriam a
buscâ-los naviQs de toda a Europa, deixan
do nos em retorno as fazendas de que ne·
cessitávamos. Sendo pois o Brasil a con
quista mais útU a esta Coroa, a. falta da Es
cravaria, sua total núna que parece0 repre
sentar os meios mais convenientes ao remé
dio desta falta, com o amor e zêlo que deVl!
aos serviços de Sua Majestade.

Pelo que, pelas particulares noticias que
tem das contas do BrasU, há alcançado que o
único remédio daquele Estado oonsiste em
V. M. dar licença aos mestres que conquis
tem o sertão para trazerem indi05 com que
se sirvam. E porque esta proposta. pode ser
encontrada por alguns interessados, que fun
dados em suas utilidades querem com a capa.
de religião desviar esta. conquista, entende
éle, Gaspar de Brito, que V. M. dá. se.t1sfa
çáo a todas as dúvida.s, com mandar que
as causas tocantes ao gentio estejam. na.
mesma forma que estavam no ano de ....
nas capitanias do sul; e com alguns favo
res e franquezas de que V. M. faça. aos
homens de mar e de negócio dêste Reino,
poderão armar navios para. com êles irem
busca.r escravos a Moçambique e outras.
onde se podem fazer êstes resgates, o que
será de grande impOJi;ància. para. o aumento
e conserva.ção daquele Estado, o que não
será. dificultoso, achando êstes homens ao
favor que se espera da Animo real de V. M.,
com o que tornará o Brasil a seu antigo
rendimento, e poder-se-á colher gengibre,
anil, algodão, e tirar-se salitre, pau brasU
e outras madeiras de grande utilidade com

que crescerá em grande parte o rendimento
da Fazenda Real.

E que no papel que tinha dado a V. M.
apontou outras coisas tocantes ao aumento e
conservação do Brasil, oferecendo-se a mos
trar a verdade delas, com toda. a prudência,
pedindo pessoa. de cujo juízo V. M. fiasse o
exame de suas propostas.

Porém não chegou a ser ouvido, sendo o
negócio mais importante que podia oferecer
a êste reino, aventurando-se pouco em
dar a entender a seu ministro em poucas
horas o que por êle Gaspar de Brito e por
outros alcançou em mUitos anos. E para.
as CO\lEaS da Bahia vá{) em grande dedica
ção por serem menos considerados os meios
que se tomarão que o pagamento do Presfdlo,
e outras ocorrências assim militares como
políticas, sendo quase intolerável o gravame
daJi fazendas e pessoas. e da pouco conheci
mento que devia ter das qualidades da terra
que oferece E! a apontar novos meios para.
remédio das necessidades presentes; de que
resultem sem comparação maiores aumentos
á Fazenda, Real, sendo mais suave ao Povo,
sem grande sacrifício daqueles vassalos, e
do serviço e fazenda de V. M.

(Segue (} documento, com uma transcrição
de rendimentos da Bahia, relativos a vários
produtos)

A pág. 5 (mesmo documento) lê-se:

"Que V. M. mande provisão ao Brasil
para que quem quizer possa. ir ou mandar ao
sertão, baixal" índios de paz e resgate, assim
para que sirvam à adminl..stração como
forros. E que lhes pague seUs cruzados de
cada ano como é uso e costume antiqufssimo
e imemoráveL

E que não possam ser vendidos como es
cravos pela. administr8{;'8.0 de V. M. e o seu
govémo.

Considera o que os possuir pague os ditos
índios assim machos como fêmeas um cru
zado por cada um tanto que tiver de Idade
;de quinze anos para cima. Com que se
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penetrará () sertão e descobrlrio meta.ts 8
minas dêle, e se suprirá. ll. falta dos negros
de Angola. e haverá índios pare. li. guerra,
havendO-R, e serão cristãos e não como estAo
pagAos. e rem utilidade, nem esera.V08 que
nós vá buscar 80S m.a.tos e mocambos os
negros de GuJné que s60 fugidos mU1to& mil,
e ce.dll, Vêz fogem mais depoiB que faltaram
índios e se povoa. O sertão. Esta partida em
todo o Estado renderá muito, e representa as
capitanias do sul, trinta mn cruzados."

(segue u dooummto, refermdo--se a c1'den&
aos mercadores para que busquem negros i\
Gulné, e estabelecendo as condiç6ea para.
aquêles que achassem mlnas de ouro, prata,
estanho. etc, pudessem delas benef1c1.ar~se

além, ainda, de outras questões referentes
a minas, comércJo, proX1mJdacle d08 holan~

deses em ~~buco, etc.)
A pág. Ui lê-se:

"O negóc10 da. adminIstração dos fneDos
do Bra.s11 proposto no dito pa.pel é jé. muitas
vêzes tratado e resolvido, parecendo sempre
e resolvendo se que era em modo de ClLti
veiro reprovado em todo o canto. NO gentio
daquele Estado com mui &eertadas razões de
consciência. e ameia conveniênC!& politica,
servindo-se V. M. de mandar se Juntem o
sobredito presente li. V. M. E po&to que pode
padrinhar ao que nêste particular se propõem
terem 08 Padres da CompllDhJa no Bra8il
em e.dmID1rltrll.çlí.o dêstes indl08. Contudo
grande é a diferença e a oonflança que 11&
deve fazer de re1Jgiosos tão pios e de vida
tA.o aprovada a dos particulares em os quais.
como bem re <!.~ixilo ver, não flCll. ll~ terem
estas admJnJstrações que tanto se not1ftcam
nos ditos relJgfosos em razão de como en.s1~

nam e douttlnam 808 indios nas COUB8B de
n0S88 santa ré no tra.to humano e poUtlco
sem lhes violentar a llberdade nem 06 pOr
em cativetro e tudo será bem e se verã no
Brasil por expertfneia em contrário se seus
mestres tiverem as ditas admin1straçõe& do
gentio.

O proveito oferecido não é certo nem o
sA.o os mei08 de o conseguir e caso que certo
f6ra. atendia s. consel.êncla e ha.vendo~se de
tirar da cattvJdade os índios que de direito
são livres. Advertindo que o mesmo cat1vetro
Que a admUústxaçlo é assim dêste nBl6clo se
nla deve nem pode tratar."

(Continua o documento tratando da quea
tAo de aprfsJonamento de escravos na costa
ilofricana e aparelhamento das naus para Jato.
bem como da.P. nUnlLS es1atentes no Bras1l e
de sua exploração, e aJnda. dos quartéis e
pontos militares que se flU:em neceSllárt06,
bem como da ida àe soldados para a nova
terra).

Tennina.~ 1> documento em QueetIo:
"Ao que V. M. mandará deferir oomo mata
houver PQt' seu serviço." Datado e~
em Lisboa. em 13 de JaneIro de 1841S ti ..
nado por José ~Ue4 de Montatv&o, Jorp
de C8st1lho, Jorre de Albuquerque e 30116
Delgado P1g'UeJredo.

Doe. De· DI (Integra):

"A causa quo V. M. encomendou .. ate
Conselho é tratar da promulgaçAo do Santo
Evengelho e da. UOIll\a. ReUsmo como COQa
de maior obrigaçAo de V. M. E porque e.te
santo intento de V. M. COJD dIf1culdade •
poderá. etet'Wl.t sem se tomar re&o1uÇ1o certa
no modO com <tua os portuauêIleI do Mara
nhAo e S40 PaUlo se hAo de haver com ClI
fndios d~ partea, assim no temporal como
no esplritual. E porquanto ll6bre .... ma.t*I&
há virioa papéis consUltas e lntOf'Dla96eB Que
estio na Detembargadorla do~ em. pOder
de Jacinto Fagundes, escrivAo dê1e, e convltm
dar-se breve expediente a êBte neg6clo: ti _
resolver na forma. que melhor convier &OI
serviÇOS de Deus e de V, M.

Pareceu ao Conselho lembrar a V.M. como
por outras vézee. tem felto, ordene e.o De·
sembargo do Paço mande .. Jacmto Pa·
gundes enVie ao secretá.r1o dêste CODBelbO
todos e qU&1BQUer papéis que tiver, tocu
te! a eBt& matéria sem dllaçf.o.

Lisboa. 26 de dezembro de lM6. J'orp de
CastUbos, Jorge de Albuquerque~ Paulo Re
beIJo".

DOC. N.· 1.IIU:

<Datado de .Lisboa. em 5 de julho de
18"14)

Fernando Camargo, mestre na VIla de
São Paulo. fêz pettç4.0 &. SM., a respeito de
uma questão entre as fanúIlaa Camaqo e
Pire& "as maJs dilatadas e princIpaU da
quela vila", Refer~-ae a petiçAo a uma Pr0
vido assinada pelo Conde de Attempta.

Na mesma pasta, sObre o memno 8lI8UI1to,
existe cópia da ProvfsAo a.sainada por D.
Jeronymo de Attayàe, Conde AttonauJa, do
Conselho de aM. ooneeden.do o pe1'd1.o U
dItas famWas.

o terceiro documento ex1stente na refe
rida pasta diZ respeito .. wna Jnto.rm.açto,
ordenad& po~ S.M., quanto à "gente de·S60
Paulo destrito do govêrno do lUo do Janei
ro, de seus serviços e progre&l108 no desco
brimento daquele sertAo".

A segunda pAgina do doeurnento lê-l8:
"PrOJdmamente nos anos de 672 e 73 VIe

ram por ordem dos governadores do Brul1
Alexandre de SOUza. e Afonso P\lt'ta4o outra
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vez a Bahia com mais de 400 pessoas bran
cas, (ora mamalucos e indios, a. dar guerra
ao gentio bárbaro que senhorell.Ya o recôn
cavo e tinha. felto cruéis estragos. e hosti
lidades em seus mestres por cujas ca.usas
se despejaram as vilas de Cayru, Camamú,
e Boypena. e com vários sucessos destruiram
as nações dos TapUias, Tupis, Bll.ngayos e
Mor8Cas, deixando aquelas terras livres e os
moradores quietos, sendo cabos desta. gente
Estevão Ba,yáo Ribeiro Parente e Braz Rois
de Ausâo com majestade resistem nas ter
ras que o gentio possUia começando nelas
a fazer colonos e pedindo licença a S.A.
para erietrem vilas à sua custa."

(segue o docwnento, referindo-se às en·
tradas ao sertão, com referência a Fernão
Dias Paes "o mais rico e poderoso de es
cravo.s" que se dizia disposto "à sua custa
para servir S.A. a entrar em 673 no sertão
com gente considerável ao descobrimento das
minas de e.smeraldas, e serra da prata."

Exa.minado o documento n." 1,285, nada
dêle foI tirado, passando ao de n.0 1.348,
copiado na. íntegra:

DOC. N.- 1.348:
"O Visconde da Aseca e João Correa de

Sá fizeram petição a V.M. neste Conselho
por seu procurador. em que dlllem Que V.M.
lhes f& mercê de donatários de cem lé
guas de terra, cincoenta a cada um, na cos
ta. da repartição do sul no Estado do Bra
sil aonde tem os seus engenhos reais, e
passante de 14 mil cabeças de gado vacum,
e que para as povoar e conservar necessita
vam que os superiores das a.ldeias de São
Pedro de Cabo Frio e da aldeia de Joiri
tiba. que partem com as suas capitanias, e
da de São Bernabé e da de rngá que são
todas aldeias de indios mansos e grandes
lhes dêem parte estipêndio ordinário assen·
tado pelas câmaras os índios que lhes fo
rem necessários de cada aldeia tOdas as
vêzes que lhes pedirem revesados para com
êles poderem redUZir os brabos ao grêmio
da igreja. e ao aumento das ditas capitanias
e fábricas das vilas por tudo redundar ao
serviço de Deus e acrescentamento dos dí
zimos.

Pedem a V,M. lhes faça mercê mandar
passar provisão para que os dttos superio
res lhes dêem os .índios que lhes forem
necessários pagando-lhe.s o seu trabalho na
forma do estilo .e acento das Câmaras, de
cujo clfstrfto forem e que os reitores dos
colégios ordenem assim os ditos superiores..

Ao Conselho Parece que V.A. deve ser ser
vido mandar passar proVisão aos supUcan
res para que os reitores dos colégios da
Compa.nhia de Jesus da repartição do sul

a cujo cargo está. a administraçáo espiritual
e temporal Cios índios, que dêem aos pro
curadores dos ditos Visconde e João Corrêa.
de Sá o que lhe poderem dar, para bene
fício das ditas vilas e Fazendas, pagando
lhes seu estipêndio na forma que for estilo
nas ditas partes.

Em Lisboa, a 4 de julho de 1678"
DOC. N.· 1.365:

"O padre Francisco de Mattos da Com
panhia de Jesus, procurador geral da Pro
víncia do Brasil fêz petição a V.A. por êste
Conselho em que diz que os índioS' da al
deia de S. Bemabé da adminJstração dos
Padres da dita. Companhia do colégio do Rio
de Janeiro tem por data. de V. A. algumas
sortes de terra. citas no contorno da dita
aldeia, e em algumas distãncias para suas
lavouras, e grangearias necessárias ao sus
tento e fábrica de sua igreja, de que estão
de pos.sc bá muitos anos, como é público
e notório, e que algumas moradores vizi·
nhos das ditas terras lhe fazem nelas da
nos considerávels,. assim em lenhas como
em roçados, introduzindo-se talvez néle com
possivel má fé, par fôrça e contra a vonta
de dos dit08 bu:Uoo o que tem sido causa.
de várias contenda.s, apesar dos desgostas
aSSim dos mesmos índios como do.s padres
que lhes assistem; e isto se estava agora
vendo nas ditas controversias que sucede
rem de próximo, e são presentes a V. A. e aos
quanto os ditos moradores mandavam dizer
a V. A. que os padres administradores da
dita aldeia vendem terras que sáo dos in
dias e põem a juro o procedido dela.s eoro
dano dos mesmos índios e terras, que defen
dem, e isto por interêsses próprios, e não
por cómodo dos mdios oferecerão a V. A. as
escrituras das vendas das terras dos ditos
indios e dos juros que vendem e os proce~

dtdos, para ser público a. todos como as
tais vendas a juro estão para o oom tem~

porai dos mesmos índios, e fábricas de sua.
igreja. teitM com seu consentimento ou de
seu procurador.

Pede a V. A, que examinadas as ra.zões
referidas seja V. A. servído ordenar que os
índios da dita aldeia de São Bernabé ou
qualquer outra, como a de São Lourenço
de que tão bem fazem menção as ditas es
crituras sejão restltuidas e conservadas as
terras na sua posse pacifica para nunca lhe
serem tomadas antes defendidas, pois são as
terras em que nasceram e são cristãos e
vassalos de V.A.

Com a referida petição apre5entou o su
plicante as escrituras das vendas das terras
das ditas aldeias, que fizeram a dinheiro e
terão de juro que tem dado a várias pessoa~
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08 reitores do dito colégio, como adminlstra
dores e procuradores dos indtos das mesmas
aldelas.

Dêste requerimento e papéis que sObre esta
matéria bana se deu vista. ao procurador
da Fazenda e respondeu, parecia que ~ d't
v\e. mandar que o desembargador João d&
Roche. Pt,tt&;~ as escrituras e mais pa
péiS e tomando tOdas as noticias necessárias
informe com seu parecer e também lhe pa
recia que do sucesso da aldeia de Blo Ber
nabé se devia mandar tirar a.lguma. devassa
pelo ouvidor letrado porque ativada. pelo que
q~ se verta. t1nhe. por m\Ú suspeitosa.

Ao Conselho parece o mesmo que ao pro
curador da :Fazenda.

Salvador Correa de Sá é de parecer que
V.A. deve ordenar ao Desembe.rgo do Paço
mande para aquela capitania Ouvidor ~n1.
parquanto os slndicantes servem de arru1ne;c
as e<mqUÚ>tas pelos grandes salá.rtos que le
vam. E que V.A. deve mandar recolher Joio
da Rocha Pitta acabsdas as d1llgêncl.as que
lhe foram encarregadas. LIsboa, 17 de JaneIro
de 1679".

Se(1IIIdo documento, eonstallte da :mesma
pasta:

Diz o Padre Francisco de Mattos da Com
panhia de Je8US, Procurador Geral da. Pro
vind'ilo do BrasU, que no requerimento que
traz. a. êste Conaelho sôbre as terras dos ín
dios das aldeias de Bio Bernabé e SAo Lou
renço de que são administradores por V. A.
servido resolver que o Desembargador sU1d1
cante blfonnasse com seu parecer e do su
eell$1) da aldeia de 800 Bem'ilobé sem~
tire.r deV'al!S9. pelo OUvidor letrado. E por
quanto o Ouvidor letrado nomeado partira
t40 cedo para aquela terra.

Que & V.A. lhe faça me mandsr que o
Desembargador S1Jldica.nte tire a dita devas
sa, visto Ouvidor letrado novamente 11' tio
cedo para aquela terra".
DOC. N.· 1895:

"Recebi-a de V. S. em lS de janeiro de 693
e mereço a V. S. a honra que me fu do
favor de letras suas peIa grande est1l:naÇio
que 1:a~ delas e de que V. S. logre a saúde
que lhe desejo.

O ano passado remeti a V. S. um9. e9ol'ta
do 81". Governador de Buenos Aires em (lue
me dtzto. que os indics dIsPunham Vir tomar
vingança e sattstaçAo desde se não restituis·
sem as cousas que 06 paulistas levara.m de
Vila Rica e que não tinha mais dom1nio n~es
que o espiritual que poI3S1ÚltID os Padres à9.

Companhia: essa entrada dfls\f: Yel'Io. V18rIIn
'Virias tropas dêlea até 4: 16IUu $$te. co16DlA;
todos oom cruzes l1&l! mlos, ce.pttatlle&doe pe
105 ditos Padres da CompanbJa e o brulo
que a. V. 8. será presente na carta em que
dou essa conta a S. M., e tomando eu o
parecer do sargento mór desta Pr69& e Capl~

tão dela, sbbre a satisfaçi.o Que Ie devla to
mar déles, ou na sua falta • oon~ 1;taj,.
la. dos castelhanos, porque seria muito fâcll
degolar em uma noite a todos os que M8iIté'IItl
o Rio de Sio Joio; e nlo era et1ve1 que 08
índios ou pB.dres abracem coisa~ eem
ordem do seu governador. 'Po.raIn todOl de
parecer, devia mandara~ ,ente armac1&
para as mesmas parapna t.d~ Q& indtos
assistiam quandQ começaram os dites deA-o
foros fi que como face aos castelbanos que
lhe procuravamos O castigo, 08 quaJs saben
do-o, aVisaram logo ao seu governador e que
se tinha observa4o () uso da sentlne1a e ron
das que trago na compa.nhia~ fi em breVes
d1as me escreveu o capitão de ee.nl08. cabo
do Rio de Sio Joio. mandando-m.e uma. car
ta. do seu governador em que lhe d1Ifa & êle':
que estranha,a mUito que eu mandalàe gen
te armada. em busca dos fndios sem J).rimel
ramente lhe dl.zer 8. ê1e o QUe t1Dh&obrado:
e que observasse tudo o Que- eu fama para
lhe dar pa.rte se~ se ad1&nta.r 90 outn. cofI&
sem ordem sua: que lhe escrevia 80 padre
da Companhia e Que mand88lle restituir &08
índios a roupa Que levavam .sem falar em
gente e que bem devia eu entender obrar
não sem ordem sua. porque 9, ser COlO ela
se adiantariam a maiS. E ~n40 eu ..
farta gama da dita. carta, reapond1 ao capi
tão administrador que â Vls~ do aeu gove'
nadar me ter servido nAo tinha domlo1o 16
bre os índios para lhe impedir o que por ai
QutsesseJn obrar. Me nAo flcaV8 lupr mas
V. B. procurasse o castigo, por entender DIo
e-ram êstes os vassalos de E1 ~t <la Caate1a
de que o Tratado ProVialonal f&Z1& mençIo;
antes alguns bandoleiros que com alguns pa.
dres da Compa.nhia, apóstatas, andavam
roubando nestas campanhas; e lIe nAo po
diam adiantar a mais ou com wdem .lUa ou
sem ela. Que aprisionar quatro bom.&ls que
desunidos andavam fazendo lenha ou caçan
do; porque se me faltavam cavalos em que
poder segui-los até as suas aldeias. me 10
brava reliOluçAo para aqui defender-me de
todo o poder das suas iIld.1IlA~ '" àe&de entl.o
tenho gasto ma.1or cuidado (~ lhe pode aer)
na. '\'tg1lAncl.a. desta Praça, nlo deixando nun
ca de 138011' gente à CBça pela campanha oomo
de antes, por noo suporem em nós aJgwp
receio. Bem entendo ê êste só o m.otivo com
que o governador 06 mandou porque nI.o p0
de levar em paciência que Sé. hojt. tetlbamoa
pão de sobejo e que a esptnprc1&. lnatem.l»
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gado com Que sUBtentar~nos, porque lhe pa
recera que com a proibição dos mantimentos
de Buenos Aires nos obrigariam a desampa
rar este sítio o que infalivelmente consegui~

riam se eu me não valesse da carne dessas
campanhas porque roi tal a. sêca. dêste ano
que chegou a dar-se sete mil cruzados por
um alqueire de trigo; e ainda assim não fu
giram maiS que 4 homens.

O governador de Rio de Janeiro Antonio
Paes àe Sande me escreveu que convjnha ao
serviço de S.M. que eu quisesse antecipar
o meu parecer sObre o conservar~se aqui
esta colônia, ou transportar-se para outro
sitio desta costa. l!: suposto que eu entendo
me não convém dar parecer sôbre a que se
me mllnàa e lhe mandei dizer o que enum
dia; para que o fizesse presente a S. M. se
lhe ]:Iarecesse; e é o papel incluso que remeto
a V. S. e para qUe eu só me não enganasse
com as conveniências que considero nesta
colônia, o mandei ler aos oficiais delas, e quI'!
senda do mesmo parecer o assinassem como
todos Q fizeram. E digo a V. S. que se nJÍo
resolver mandar para aqui alguma gente do
Reino, casais e cavalos, sou de parecer que
se escuse o gasto que aqui se faz, porque o
poder que temos, como consta. das listas que
mando, não é bastante para. defender esta
fortaleza, nem ainda. para fazer a obrigação
da guarda; por cuja causa faz cada soldado
seis horas de sentinela de noite e seis de dia,
que é inaturável em o rigor do inverno, e há
alguns homens que tôda. ao noite o fazem
para de dia. irem lavrar ou segar o seu trigo:
e na ocasião em que mandei setenta homens
em seguimento aos lndioo me foi forçooo
mllJldar os oficiais fazer sentínela. tôda a
noite nas muralhas por que não é possivel
fazerem os soldados as suas obrigações como
devem, com tanto trabalho; nem estar cada
companhia. com menos de 50 homens, e vindo
bastante gente, se poderá dar batla aos que
quiserem ser lavradores, e se conseguira. sem
dispêndio da fazenda de S. M. a ver nesta
colônia quem a defenda quando fôr neces~

sário, a qual deve ser ou lá. das nossas Pro~

vincias ou das aldeias e casada, por serem
mais seguros. E quando S. M. o não qlle.lra
permitir, havendo de estar à mercê dos cas
telhanos, melhor é mandar reduzir esta for
taleza. a um. pequeno forte, em que assista
um capitão de infantaria. por cabo, com 50
sordados, e 50 easais que há. aqut até de sen
tenças cUjas são as terras: e nesta forma. da~
remos menos cuidado aos casteJbanos, e ha
vendo com a mudança. grande d1ssimulaçã.o
para algum comércio se poderá fazoer com
menos estrondo; e quando 05 1ndios intentem
algum desaforo se não dirá que o cometem à
vista de uma fortaleza em que se supõe há a

gente necessária e esta tem a que eu vejo
com bastante sentimento. Nem é possivel que
nesta fanua haja qU2m se atrl'!va a governá~

la, vendo o crédito tã.o arriscado, porque de
necessidade há. de sofrer ou se há. de ver a.
pique de perder-se; e eu em que S. M. me náo
ordenar o que devo fazer, hei de fazer muito
por não deixar sem satisfação qualquer agra
vo que os castelhanos me façam com o des~

crédito da reputação das nossas annas; por~

que me parece coisa vergonnosa que aqui
obrem o que lhe pa.rece, fiados na satisfação
que lá dão os seus embaixadores e que a
nação portuguêsa fique sempre tão abatida,
sendo iá por costume o sofrimento; pois lá.
se não fêz demonstraram alguma do que os
indios obraram em tempo do tenente c.
Cristovão de Ornelas que uma légua. desta
praça quase à nossa vista nos atacavam qUa~

tro soldados e quatro escravos, deixando~1hes

os corpos tão cheios de feridas que mal se
conheciam. E ao mesmo passo que em BUe~

nos Aires estão usando com a gente das nos
sas embarcações as maiores. desumanidades,
e mandando com pena de morte que pelo
rio de São João nos não passe o mais leve
mantimento, são os seus navios de registro
no Rio de Janeiro tratados com maiores as
sistências que os nossos, e a gente com os
maiores regalos.

Depois do sucesso dos indios. não deixo
chegar a castelha.no algum à esta colônia; e
se há de continuar nesta forma até S. M.
que Deus guarde me ord2ne o que devo fa
zer e fôr mais conveniente li seu real serviço.
E sempre ao dispor de V. S. estarei mui dis
posto para obedecer em tudo o que me orde
nar de seu PÔSto.

Guarde Deus a V. S. muitos anos. Colônia,
20 de Janeiro de 1694.

D. Francisco Naper Lencastro".

DOC. N.o 11\00:

Senhor

Por causa de uma extraordinária séca que
houve o ano passado nesta colônia, se pa
decl'!u nela muito grande falta de manti
mento e ml'! foi forçoso não somente fazer
diligência por conduzir algum gado destas
campanhas enlaçado. mas abl'jr caminhDs e
passos por onde em carros se trouxes.,;e e
não bastando esta para se poder sustentar
toda a gente, temendo que os mais necessi
tados me fugissem para os castelhanos que
não perdiam ocasião de os solicitar me re~

solvi a mandar o capitão Domingm Sá as
sistir em o rio do Rozeiro com 161} pessoos
e não SÓ se conseguiu os sustentarem nll\S

que viessem a esta, colônia muitas lanchas
de carne que mandei repartir por todos os



504 REV\ST" DE INFORMAC;AO UG'SUTIVA

soldados e moradores; e a. ml!J6ln& dIDgêncla
mandei fazer em Montevide'1 de donde além
da. ea.rne vieram 4: mil COUfOO que "IollUltàrla
m~n~ quilleram mM.a.r lá c~lIÀ~pelo 1n
WNll&e de eu lhe da.r o qua.rto dêlea, monl
ç6ef> e outros gastos e assim neste. oomo DM
me.ts ooasiôes em que os mandet a. fa.ze.r as
dits.a~ e lhe dava 00 couros tod06 para
êles lhe mandei dar as monlQÕes sem dispen
dto a.tgum da Fazenda. de V.M.; e nio só
consegui sustentar todo êste presldio maa
lucrar a Fazend& de V.M. sete mJJ Cl'WIaCi06
que tantos importam OS pêsoB, rêses e direi
tos de 4000 que leva a nau que êste ano
trouxe o socorro ficando ainda nesta terra
ma!s de 14()(1 pa.ra serventla destes morado
res e com os dizimos que conforme a ordem
de V.M. mandei por na praça e anda ai
ao presente em 390 mil e com alguns fretes
e dJreitos detarinha que nlo vão agora no
dito na.vio e fieam plU'A ir em outra embar
cação renderá esta oo1ónia a metade do que
gasta. êste presídio que ao J)feBente como se
vê da llsta que remeto-lhe Bfw neceaaár1o.s
para cada ano 17.700 cruzados e se nesta
colbnl.a houvesse as 200 cavalos e 00 casal8
que referidas vêzes tenho pediao a V.M. não
só consegulria sustentar todo o pres.1d1o
dela., mas mandar todos os anoo ~ ordem de
-V.M. multo rna1s cousa. mas continuando a
paz com os castelhanos que pelo tnmto que o
tentem seria conveniente que V.M. mandasse
resolver se deve durante oontroYéra1a. ser
reciproco o uso dessas camp&Ilha& porque
todos tJ& anos tiram OI! caste1h8.nG5- 'e indiOll
de&ta nnssa parte mais de cem mü vacas.

O ano passado tiZ presente a V.M. uma
carta do governador de Buenos Aires em que
me diZia tinha not1cl& que os lndJos dispu
nham vir tomar satlsf~lo de se Thea não
restUulr o que os paulistas levaram de Vlla
Rica, de que resultou vl.rem êsW ano em
várias troP88 capitaneadas pelos Padres da
Companhl.a até 4: léguas desta. co1mna e en·
contn.ruio uma de 200 indios com um aju~

dante desta praça que com 4 soldadtle anda·
va. ~8.ndo depois de se introd\Wt'em com
fie amigt.'rellnente intentaram tom.e.r-\he as
armea, que nio eonseguiram. pela re&l.l;têncla
que ,~ o dito ajudante que embrenho\1-1le
pele. tôrça entre umas árvores e lhe roube.
ram a roupe. de seu uso que levava em um.
carro e o ttveram cercado no dito sitio. sem.
se atrever a. &OO1lletê-lo, até que foram. d&r
parte ao Padre da. CompanJUa que estava dai
uma légua e mand.1>U dizer ao dito aJudanlia
que lhe concedia. licença para recolher-se à
sua praça, o que êle fês por nAo ter mantf
menta COD1 que ali se conservasse mais tempo.
E no Rio dos RozeirO encontrando outra tro
pa de 4: índios e 1 lndia que em um blmhado
estavam fazendo lenha os apnmonou a todos

e rouoou () ~mo da em~ e .,irt08
machados e uma espingarda que ti.~
levava. que YiÓ pMe esce.per-lhe; e pouco •
pois enoontre.ndo outra tropa tambem de
200 a uns caçe.dQra5 em o rio de santa. Lu
zia à vista dQ n.ncho em que estavam 10 b.o-
mena com um. ae.rgento. despiram a 4 e 0l!I
levar&mi prisioneiros e investindo com 0&
dez se nAo atreveram a apear-ae e entrar
entre as árvores onde estavam, e pedindo
lhe ê6tes a restltu1çAo. dos outros lhe respon
deram que os levavam para catIvos d08 pa
dres que eram reis de6tas campanhas que na
verdade se tratam com e&ta soberania. Com
esta notlcia chamei os otlcla1a desta col6n1a
e lhes propuz a satjgfa.ç40 que devfamos ~
m~ dos castelhanos. sem euja ordem nAo
obram os índios, com alguma. ordem lhes pr0
curando nos mesmoo siti06 em que comete
r-a.m os deUtos e não obstante parecer clltl
cultoso o encontra~loa nAo tendo cavalos.
pareceu a todos que conVinha. ao coman
dante de V.M. intentar-se a si para que
cotlStaae aos castelhanos a dillgêncl.& que
taziamos com o pouco temor com. que esta·
mos. e logo despache! 70 bomens com 2 em
bareaç{le& e o tenente de cavalos com dez
que aqui tinham06 em sua busca. e&tanóo
sete ou oito ó1a8 nos mesmos sitiOll, fazendo
fogos para que acudissem se n10 oonseauta
de que se in!en.u se Unham logo aumentado
e mandando ao sargento maior desta~
pelo rio ab81s.~ 2f) léguas desta. oolÓD18. nI.o
teve também ~feito e porque {)~
de Buenos A!.Ns na. ca.rta que remetf. tIO
Conselho me dlz1e. 01.0 tinha. ms.1& domfnlo
1106 ditoa tndios. que eaptrl.tual que pOIS'If.e.m
os padres da companhia para impedir o que
por si quJ.sessem obrar, me pareceu nAo con
vinha dar-lhe a .saber e só dar conta a V.M.
que .seria servido ordenar a. s1 o que deVo
fazer pelo caso presente, como por outro
algum que po68a suceder com fnd106 ou cas
telhanos, porque ainda. que seja imposalvel
segu1-106 ;pela dificuldade refeneia com as
nos&a8 embarcações lhe poderemos flUle1"
muito dano liISB1m em o rio de SAo Joio
seja de Martlm Garcia, aldeia de SAo Do
mlngos como em outras paragens onde M
slstem.

Esta pr&Ça se acha. com tio poucos solda·
dos como consta das listas que remeto para
que V.M. seja serndo mandar consfderar o
como poderá defender~se para. I) que mando
também a planta, pois ainda para guarnecer
08 postm ord1nár1ll8 de todos 011 dias ê neces
sário que taça cada soldada 6 hora.s de
sentJnela de noite e 6 de dia e que entre
uma companhia quase t&ta que se tem para
gua.rnecer o parto das embarcações estacadas
e porque Dio é posstvel que sem êste traba·
lho façam 00 soldados a sua obrtg&çA.o como
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devem, mando que OS oficiais desde o menor
até o maior fazendo quartos rondem tôda a
noite sobre a muralha e porque há 11 com
pa.nh1as vagas e a qua.rt.a. ficará. também
êste ano que vem por ter já licença de V.M.
o capitão Antonio MonteirO para sair, me
parece que convém ao serviço de V.M. que as
ditas companhias de provisão a.ssim por seus
oficiais como porque sucede algumas vêzes
que estando alguns dêles fora. da praça. ou
doentes não haver oficiais que entrem com
as companhias de guarda de que se pode
seguir grande prejuízo ao serviço de V.M.

Desta colônia tem fugido alguns negros,
algumas léguas rio acima que sendo encon
trados com castelhanos, que costumam fazer
nele carvão ou madeiras os levaram a Bue
nos Aires onde foram vendidos em praça.
pública e requerendo eu a restituição déles
como seria neste remo me respondeu o go
vernador que não havia capitulo no tratado
das pazes que tal mandasse e sômente con
segui ordenar ao cabo de São João que os
não admitisse quando aí fôssem e porque de
se não restituírem os ditos negros se seguirá
grande prejufw a êstes moradores por ser
sem dúvida. que todos fugimm para Buell()6
Aires me parece fazê-lo presente a V.M. pa~
Ta que seja servido mandar lhe dar o remé
dio convetúente.

Também tem fugido algumas tropas de
soldados e índios para o Brasil, donde tive
noticia. que andavam passeando n.âQ SÓ nas
vilas do sul do Rio de Janeiro mas aÚlda na
mesma cidade do Rio o que é causa de mUi
tos se ausentarem e fugirem do serviço de
V.M. com grande prejuízo dêles, porque fa
cilitado o caminho, muitos o seguirão, por
apetecer a dolçura com que se vive mais
naquelas terras, e fugirem ao trabalho ne
cessário que aqui tem se V,M. não fêr servi
do ordenar ao senado da Câmara da Vila
de são Paulo mande prender a todos os que
passarem por ela ou por outra. qualquer da
sua jurisdição e os remetam ao Rio de Janei
ro onde para exemplo devem ser rigorosa
mente castigados. Deus guarde a reaJ pe&lOQ

de V.M. muitos anos como todos os vassalos
de V.M. desejamos e havemos mister.

Colônia, 29 de janeiro de 1964

Dom Francis.co Naper de Lencastro

(Ob!!: neste documento, não tenho certaa SI1

o nome do rio é RozeiTo)

DOC. D.as 1897 E 1898:

Sáo ambos datados de Colônia, em 29 de
janeiro de 1694 e assinados por Dom Fran
cisco Naper de Lencastro.

Tratam das necessidades já referidas no
documento anterior, notando a falta de sol-

dados e cavalos, essenciais para a defesa da
fortaJeza e para o apresamento do gado e re
tirada. dos couros. Tratam também do comér
cio do couro, notando~se a presença sempre
tangível e forte dos castelhanos na. outra
margem.

o documento 1898 fala da peste da. bexiga
no Brasil. Quanto à fortaleza, fala na "salu~

bridade da terra, que raras vêzes se adoece
e por isso não sentimos o vivermos sem mé
dico nem medicament.oo".

Refere-se à fome resultante da. grande
sêcQ. já abordada no documento anterior que
deu como consequência nâo se colher trigo
e legumes que haviam sido plantados em
grande quantidade. Diz do esforço feito pelo
responsável para sustentar a. colÔnia de
carne, busca.ndo~se esta com grande traba
lho. Refere~se aos fretes e direitos sõbre o
couro, o que podia trazer vantagens à Fa
zenda Real. Ainda, ao ernharque de couros
por DaY10. Pede por fim o Signatário para
que seja substituido no ano entrante por ter
mUitos prejuízos causados pela falta de sol
dados.

DOC. N.f) 1980:

Como Parece. L1sboa, 31 de outubro de 1694

Por escrito do secretário de Estado Mende
de Poj a pereira de 6 de outubro do mes pró
ximo passado ordena V.M. que vendo~se nes
te Conselho o papel incluso que se intitula
Noticias Utilissimas à Coroa de Portugal e
Suas Conquistas e parecendo que há matéria
nêle que se consultar se faça.

E satisfazendo~se ao que V.M. ordena

Parece ao Conselho representar a V,M. que
éste papel vem informe e sem se saber o
nome de quem o ofereceu, nem que também
por êle se pode averiguar se fica nas nossas
demarcsçôes esta terra. que se inculca e ain
da constando que fica continente nos domi~

nios de S.M. se consideram mUitas dificulda,..
des em se sustentar esta povoação por ser a.
sua situação em grande distAncia e não se
lhe poderem íntroc:llJZir 00 socorros tão facil
mente, como na. nova colÔnia de Sacramento
que está situada a borda. da água onde po
dem chegar os navios; e se ainda nesses ter
mos foi necessârio um. grande empenho para.
se sustentar esta praça, maior parece que
terá para se conservar esta nova povoação,
mas porque nesta matéria se proceda com
todo o conhecimento e acerto que V,M. deve
sel' servido ma.ndar que ao governador que
V.M. nomear para o Rio de Janeiro se en
carregue desta para. que se informe neste
particular mui exatamente tomando tôdas
as noticias nece.s.sárias e dê conta a V.M.
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para que poasa. tomar a. resolução que pa
recer Jn8ja conveniente a seu f'e9,1 serviço.
L1abGlL, 31 de outubro de 1698.

Bernardiln :Freire de Andrade

DOC. N.- 1.981:

(Do Conselho de V.M. s6bre o papel que
se ofeuceu intitulado "Notiel& UtllÚlSl.D1a à.
Coroa de Portugal em que se inculca por
conveniente fazer-se uma PQvoaçlo' no sitio
chamado dos Paulistas entre o Rio Grande
e o Rio de Puaguai, destrito do Rio da. Pra
ta".)

Not1cl&& Utllisismas à Coroa de Portugal
e suas conquistas

Fica um pais chamado hoje dos Paullstas
vacar1& entre o Rio Grande e o Rio de Pa
raguai, Que ambos Juntos como ma.is princi
pais formam o celebrado Rio da Prata, cha
ma-se Ve.earia, pars () gado amontoado que
al há, cujo prlnclpio trouxeram os caste
lhanos, Quando intentaram roubar a dita
paragem B. qual desampararam e deststiram
da povoaçio que fizeram também em outras
paragens, receando a guerra que poderiam
1uer os paulistas com a feUzaclamaçlo do
senhor El .Rel D. João o IV, de saudosa
memória, haverá 10 ou 12 anos pouco m~
ou menos que 0l!I paulistas continuam as cor
redas daQ.ueIa capitania, e acham que 06
castelhanos deUta.rarn dOis calvari08, ou t0s
cos padr6ea fabricados de pedra alta, afasta
dos um do outro dlstlncla de meia légua
pouco mais ou menos em outras paragens
outras pedras amontoadas uma sobre outras
ao modo de parede e muito pouca. altuxa,
correndo sempre linha direita. presume-se
com fort1s1smaB conjeturas, que naquele sItio
há mlna.s de prata e que por Isso detz.anm
êate& toecos padrOeS para. perpétuo sinal. Re
força esta presunç40 continuarem 08 caste
lhanos moradores na cidade da Assunção do
Paraguai que fica dlstante dêBte sItio 25 dias
de viagem pouco mais ou men<l6 a S ou "
léguas por dia. porque todos montam a cava
lo, reconhecer e examinar este dito sítio cada
ano ou cada dols anos com pretextos frlvolos
e muito ateus de razões, é presunçlo comum
Quem quer saber se 0& pOrtuguêBes povoam
êSte lugar em duas ocasil'Je8 toparam os ca.a
telhanos com muitos poucos portuguêses e
lhe fizeram reQuertmentOEl e projetos de como
squela terra pertencia. à Caroe. de Castela,
e obrtgarsm aas portulrUêses que assinassem
o tênno que tinham felto com um paulista
de cuja vista. 8e n10 podia esperar ação ilus
tre por ser defeituosamente formado da na
tureza, posto que Dobre por SUa ascendência

sem valor para resistir a sua usJnatura. ê&
tupe.d.róes é certo que foram deixados ali
para algum fim. e um ps,UUsta. por nome Ma
noel Mendes, Que 1nda é vivo cuja verdade
nlLo ap1'OVO nem reprovo, conta que dormira
uma noite no alojamento dos soldadoll, digo
castelhanos. e que persuntava muito em 88
grêdo a um C&Iltelhano a causa e motivo
porque faziam aquelas diligências e que res
pondera que era para mor das minas de prata
que a1 havia um clérigo por nome PedrO da
Silva já defunto, e outro por Dome Cosme
a~"ie1a que rnda é vivo, ambOs naturata e
moradores nesta região, pessoas de inteira
verdade, cert1f1cam que ouv1ram d17m' a um.
ce.stelhe.nQ em Buenos Aires onde asststtram
dOiS anos e meio por cause. das ordena que
era cousa certa haver minas de prata no
contAmo do Paraguai. e que não lavraram
com receio de serem infestados doa paulistaa,
e nAo ê crivel que com segrêdo e grande cJu·
me dOl!I castelhanos seja sOmente por Inte
rêsse da terra; a qual temos por 1nfalfvel que
pertence à Coroa de Portugal; antes quere~

mos, que a cidade de Paraguai está situada
nas terras de Portugal; e que alguma parte
d1\& t~TT8S de Potosi que ficam PlU'& aquela.
banda nio muito d1sta.ntes da vacaria t&Di~

bém há de compreender a terra que toca a
Corot. de Portugal; o terreno da vacaria tan
to para as fraldas que faz aquela corda para
a banda do rio Paragual como para a banda
do rtQ Qnmde é fertil1slsma assim para for
tifIcar como para crIar 1m.enstdade de gado
por todos os campos que tem que dizem &er
06 melhores que há. E quando por nossoa
pecados se afastem as minas de prata na
vacarta semwe é útil aquela povoaçlo; por
que nos avlitnhamos com os castelhanos por
aquela parte que confIDa com as mlnaa do
Peno

POde se fazer esta povoação com muito
pouco d!spendto da. Fazenda Real, e para a
sua. conservação não é necessário s.fliglr as
mais Praças com socorro de mantimentos
como se tem experlmentado na terra nova.
A sua defesa é muito fá.cU quanto dos caste
lh.e.n(lll, de ParaguaIa; sõmente convOCando
êles 08 índios que administram os Pv.drea da.
Companhia castelhanos os quais estio si
tuados sôbre o Rio Grande multo rio abaiXo,
e sôbre o Rio do Uruguai (UruguahU. o que
êles nomeiam por outros nomes, será para
o socOrro necessárIo empenhar tOdas as Vi·
las de São Pauto.

Pelas razões convém muito à CorOa de
Portugal redUZir estas ditas aldelas à sua
obediência, as quats chamam êles de Redu~

çôes; prlnclpalmente porque é tomar posse
do que é !leU com restituir-se naqueie domi-
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mo que se lhe tem usurpado porque aSSim
os índios e o País que abriram sem dúv1da
alguma ficam nas terras de Portugal. Segun
da porque ficam os castelhanos desarmados
em tôdas as suas praças confinantes; ter
ceira porque conta Amaro Frazão natural da
cidade de Paraguai o qual está casado nes
tas terras e é moradOr natural de Uruguai
que pagam a El Rei de Castela cada um ano
40 pa.tacas pagando uma pataca por cada
índio e que hoje é muito mais o número e
Que OS ditos reJigjosos encLlbrem com suas
indústrias, e não permitem que entre um Só
castelhano em suas aldeias para embargarem
toda a noticia com que se presume que estão
logrando ocultamente alguns haveres de pra~

ta e ouro. Quarta !largue com êstes indios
podemos estender facilmente as nossas po
voações até confinar com o Reino do Peru
e havendo guerra entre uma e outra Coroa
com os mesmos indios capitaneados pelos
ditos paulistas podemos infestar e saquear
as praças fronteiras do Reino do Peru por
serem abertas em defesas, ficar distante a
dita vacaria da ultima povoação de São
Paulo 50 dias de viagem pouco mais ou me~

n08, os quais reduzidos a marchas ordiná~

rias depois de feita a :Estrada. Real DOr ter
ra que é plana e assentaàa capaz de carros
e bestas carregadas poderem ser vinte dias
pouco ma.is ou menos; porque os paulistas
costumam marchar a respeito da sustento
que hão de achar ou buscar no mato desde
fi. manhá até as 10 horas rompendo ~amp<16
e matos com intensos rodeios.

De presente há dois l;aminhos um nave
gando deste povoado pelo rio Anhembi aba.l~

xo até dar no Rio Grande e depois subIndo
por outro, até a vacaria. Este caminho tem
suas cachoeiras onde varam canoas. OUtro
caminho tem 14 ou 15 dias de Viagem por
terra; e depois rodam por um rio chamado
Paranapanema até dar no Rio Grande. Este
caminho não tem cachoeiras. Falta-nos con
fiança para dar estas e outras noticias por
não sermos ouvidos e por sermos avalfados
na Côrte por escória do mundo.

DOC. N,o 2500-9

Do Cons. de V. M.
Com a conslderacâo da Junta das M1ssôes

para as cõngruas dos mlssionÍ\rios das aldeias
dos índios de São Paulo e do que necessi
tam os missionários da Provinda de Santo
Antonio para a Igreja da aldeia. doa Aita.
cases.

Por escrito do secretário de Estado Mendo
Pojos Pereira de 12 déste ano manda V. M.
que vendo-se neste oonse1ho a consulta. in
clusa da junta das Missões sÔbre as cOngruaJ>

que devem ter os missionários que vão de
administrar aldeias dos fndios da Vila de São
Paulo e sôbre o que escreve o Providencial da
Provincia de Santo Antonio do Rio de Ja
neiro dos Missões e do que lhe é necessário
para a igreja dos aítacases se consUlte logo
ao V. M. o que parecer para que se lhe puder
deferir nesta menção. E sendo nesta pareceu
ao Conselho que visto nesta Igreja dos cam
pos dos aitacases não assístirem mais que
3 Religiosos capuchos onde se mostra que
são de grande proveito pelo exemplo com
que procedem que V. M. seje. servido de orde
nar que se faça para o a.lta.1' maior um. manro
e da mesma maneira ll1II pano de pulplto e
capa de asperges e um cálice com seu reli~

cário e um sobrepells e algumas toalhas para
o altar e um missal por conta. da Fazenda
Real e no que resp~ita à côngrua anual, que
pedem para a ceva, vJnho e ostias que a
V. M. é mUi presente em como o no Rio de
Janeiro não ha o que baste para. se acudir
ao pagamento dos filtros de fólha, e outras
despesas que se fazem precJsas para. a con
servação e defe8ll. daquela capitania e que
como a Junta das Missões tem rendimento
aplicado para obras mUi pias e esta o seja,
que esta. mesma se lhe deve destinar o que
parecer conveniente para o que pedem, êstes
religiosos. Lisboa., 17 de janeiro de 1701.

Documento seguinte (mesma pasta):

Senhor

Diz o Padre Gabriel dos Anjos Procurador
Geral da. Província dos Capuchos do Rio de
Janeiro que V. M. foi servido mandar a. dita
sua Provincie. encarregar a Missão da aldeia
cita nos carn,pos de aitac&ses e com efeito
as tem nela. 3 religiosos administrando 05
sacramentos não só aos índios mas ainda a
todo aquele Povo que um grande atraso para
a Igreja está na. grande falta de orna
mentos para se celebrarem OS sacrifícios, ser
mões e expor o Santíssimo Sacramento nos
dias necessários e os ditos religiosos com sua
suma não tem com que poderem fazer com
a decênda. devida. (SOlicita o documento
que S. M. atenda a urgente neceSSidade dos
mis::ionâ.riosJ

DOC. N,o 2510;

Por conta do secretário de Estado Mendo
de Pajo Pereira. de 12 deste presente mês e
ano ao secretário deste Conselho, é V. M.
servido que vendo-se néle a consulta. inclusa
da Junta das Mis8ões sôbre as côngruas que
devem ter os missionários que vão de assistir
nas aldeias dos índios da Vila de 800 Paulo
se consulte logo o que parecer para. que se
lhe possa deferir nesta monção. E satlsfa
zendo~se ao que V. M. ordena Par~ce·me re-
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presentar a V. M. que a 1I'aaend& Real no Rio
de Janeiro se nlo acha em estado de poder
e.eud1r ao que tem. ela sua obr1gaÇlo com
aquelas dlll9petlU que 88 fazem prec1sas para
8. sua conservaçlo e defesa fleD.do a V. M.
mui presente o que se despende com as
igrejas que novamente se erIg1rIun naa con
qUlstas e da mesma maneira. na recon&ttu
çIo das que J' btoV1a. nelas e na c6ngrua
do8 seus párocos: e que aos m1Balonãrio8
destaa aldeias se nIo deve nunca colBa algu.
ma por ser fatO propr1amente da Junta das
WsstIes a Quem se tem dado rendas apU~

cadas para este ministério: que nesta con~

sideraçio que 88 deve ordenar que pela
mesma Junta se lhe apllque o Que Ile arbi
trar é conveniente para a 8W1tentaçAo dêBtes
mJss\onár:lOll, saJndo a delll)el& delas do
mesmo rendimento que tem a dite. Junte. du
Mis86es. Lisboa, 9 de jane1ro de 1701.

8eppdo docu:mento da ):lUta:

Pareceu taar presente .. V. M. a carta
do governador Artur de 84 e Meneze& l!6bre
as aldeias da VUa de SIo Paulo que V. lL
seja servido de lhe mandar agradeeel' o zêlo
e cuIdado com que procura o malor lel"V1ço
de V. M. e bem das almas doe: pobrell fnd.l.0I
Que se achavam em poder e catlve1ro d08
mestres daquela VUa e para que V. M. 8&j&
servido também de mandar agradecer a Is1~

doro Tinoco de 86. o flue se lhe toca neste
serviÇO. E porque o dito governador em outra.
carta que com esta sobe às rea.iB mAos de
V. M. torna. a lembrar as COnit'Uaa dOS padres
que devem. ass1l1tir nestas aldeias, dizendo em.
um capJtUlo da que vai por cópia da que
escreveu a Roque Monteiro PeJm que na
aldeia do Maroer1 fla. por remidlo um re1f
gioeo da ordem. de 8io Bento e que a de SIo
Miguel toma.va a seu cargo os reJfgi0808 do
Carmo. E que a dos PInheb:oB por estar perto
da VUa padece men06 cletrUnento. Se repre
senta a V. M. que t6daa eetu aldeias neces
sitam de padres com. aasIstl!nct& a.tual e que
nAo llOdern ter sem .. COnKrua que se CQ6tu
ma dar aos que tem. semelhantes alde!as para
curarem. delas para que V. M. lhe poua
deferir pelo Conselho de V. Mo como fOr
ma1B conveniente ao aerv1c;o de V. M. Lisboa,
29 de fevereiro de 1'701. .

Teraelro c1ocumenk:
senhor:
Artur de Sá Meneses. Foi-me presente a

1V0lIIl& carta de 29 de mato <to ano paasado
em. que me dais conta. da observ6.nc1a. Q.ue
procura1a dar &O Reibnento dos lndios e dos
m1B8lonárlos que· tJDbe:ll -desttnado para 88
ttê8 aldeiaa de SIo PaUlo diVf.dlndo-aa entte
os re.Ug1osos. Santo António o de BIo Bento,
e suPOSto Que do VOllIIO aêlo coDllo que .. tudo

terei dado a. provjdêncta. neeetlB6.rla. para QQ8
uma e outra COlsa tenham execuoAo voe torno
a recomendar multo eapecla1n:lente a repQIl~

çio dos ditos ind10s DaS aldeias d<mde foram
tirad08 quanto couber na boa ordem 12_
govêmo o permitir o estado dêle. EIorita. em
Lisboa a 22 de janeiro de 1700.

Qaarto documellto:

A prlmetra vez que fui .. Vila de BIo Paulo
e Vi o total desamparo em que estavam ..
e.1l1eit.S penencentes a. V. M. estando oe
mais doa índios em foro de escravoa por
causa dos moradores puz logo em execuçAo o
restltul-lo6 M suas aldelaa peIos meios mala
suaves que pude escog1tar. E como o tirar m
0108 de casa daqueles moradores ê para êles o
golpe mais senBfvel por cuja causa me to!
precJso buscar a oPOrtunfdade do tem»o
de1x1m.do ê8te negóclo d1spoato de aorte que
lhe f&se menos custosa & repoe1ç1o dos 10
bredltos índios nas aldeias; e como nas CUM
de tnUitaa moradores ha.vla. j& ~
ci& de pa1s e t1lbos e netoll, UDa 1I8Dtb'am
a sua ausência pelo amor da lll1açIo e outZ"ol
peJo Jnterêsse da sua fazencla; m.. pode
mais com êles a obediêncIa na satlsfaçAo elo
preceito do que aa raz6es IIObred1taa porque
todos entregaram OIS Indica e os l'8pUIIIrIm
nas suas aldefas que achando~se estas eu as
vliútei B. prbne1r& vez com noventa e tantu
pessoas entre ambos os sexoa de maior e
menor idade hoje se acbam J1&lI llObred1tU
alc1elaa tn1l d~tas e Vinte e qU&tro peI80U
dos sexos e fdade referidos como conata da
'llBta que faço presente ao V. Mo e tal mUl
átU a d1Jfgênoia que fêz da sua parte o cap1~

tAo mor e procurador geral dos Ind10l Isldoro
Tmoco de 8~ que nAo se poupando ao tra
balho nem as várias contendas que teve CQD1
os seus naturais, atendendo mafa ao lel'\'tçQ
de V. M. do q~ a sua. convenfênc1& e 806
.sêgo se taz merecedor de que V. M. l!I8Z1do
aerv1do mandar-lhe agradecer O bem que 18
tem haVido neste negócio porque com esta
honra se anime a continuar com o mesmo
fervor. Deu8 guarde a V. 11(. multai aDOI
como 08 seus vassalos desejamos e havemos
mister. RIo de Janeiro 5 de maio de 1700
Artur de B4. Meneses.

Quinto documento (mesma pasta)

Logo que as aldeias se acharam com. aquela
gente bastante para haverem de ter DJ1IIlIo..
nárlos que as doutrfnasBem e lhes a4m1D1I
trassem os sacrament08 falei com OI seua
prelados para que 06 ma.ndasllem com toda a
brevidade: porém ofereceu-se moa dl1vlda
q,ue l!Il!1"i\u ne embaraço pera. que nl.o fOuem
06 ditos mJssfonBrios assIst!rem atualmente
nas sobreditas aldeias: d1Zendo-se nAo pod1am
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sustentar nelas sem terem cOngrua.: e eu lhes
respondi que não podia deferir ao seu reque
rimento e que o faria presente a V. M. e
enquanto não vinha resolução deviam assistir
aquelas almas no melhor modo possivel para.
que não perecessem com e. falta. do pasto es
piritual: todos convieram em frear êste ne
gócio na forma em que lhes propuz até reso-
lução de V. M.; e parece que êstes religiosos
se não poderão sustentar sem que V. M. lhes
mande consignar aquela. côngrua de que pre
cisamente carecerem porque ao menos sem
pre :hão de fazer a despesa. de ceva, vinho e
hóstias. V. M. neste particular como em
todos ma.ndará o que mais convier ao seu real
servjço. Deus guarde a V. Mo multos anos
como os seus vassalos desejamos e havemos
mister. Rio de Janeiro 5 de maio de 1700
Artur de Sá Menezes.

Sexto documento - Idem

Cópia de um capitulo da carta que escre
veu o governador Artur de Sã. Menezes a
Roque Monteiro Paim em 29 de malo de 1700
Tomando as missões afIrmo a V. M. que
me não tem dado pequeno trabalho ao falta
de resolução sôbre êste negócio porque de
pendem de remédio pronto e não é Justo que
percam as almas por falta de assistir com a
côngrua aos miAsjonárlos. E como eu não
tinha ordem para lhe nomear côngruas o que
depende da resolução de S. M. que Deus
guarde de que dou conta dos desejos. Porém
fica remediado em parte êste negócio porque
os padres de São Bento mandaram m1ssões
para a aldeia de Maroen, cuja a.ss.LsUnc1a
fatão enquanto se lhe determina a côngrua
que há. de ter; e 08 padres do Carmo assis
tem a aIdeja. de São MigUel de tempo em
tempo com missa. e confessOres; e a dos Pi
nheiros como está perto de. Vila não padece
tanto detrimento e tooos fazem ass.lstênc1a
até que S. M. que Deus Guarde determine o
que se lhe há de dar (não contém mais o ca
pitulo desta carta, certa conforme ao origi
nal) Roque Monteiro Paim.

Nesta pasta. consta aínda a l1sta geral dos
índios e índias com $U&3 fa.milias que "de
presente se a.cl1am nas aldeias de S. M. Que
Deus guarde, na Capitania de São Vicente
e da. Conceição" (Moruen, São Miguel, São
João, Capitania da Vila de Conceição e aldeia
de Nossa Senhora. da Estrela).

A1!. llstas constantes de 1224 fndi08 são assi
nadas por Isidro Tinoco de Sá..

DOC. N.·s 2.617 - 23

O primeiro documento, de },I' de março
de 1703, do COnselho Ultramarino, trata
"sObre o que escreveu o governador e pro-

vedar da Fazenda da Rio de Janeiro, das
razões que houve para deixarem ficar aí
prêso o aj!JdAnte Domingos Benrlques, que
o governador da. nova Colônia do sacra
mento - Sebastião da Veiga Cabral
mandava com cartas para S.M. e vão as
cartas que se verão".

O segundo documento da mesma pasta
trata. da conta que devia ser prestada a
SM. sôbre (JS assuntos da nova colônia, o
Que não pôde ser feito por doença do es
crivão, sendo que o substituto enviado pelo
governador não tinha mandado mais o re
gistro dos couros. E como o serventuário
Domingos Henriques não dera conta das
ordens recebidas, mandou justiçá-lo com pe
na de 1) anos de degrêdo para Angola. e 200
cruzados para as obras das fortificações.
Todo o documento trata. do assunto, bem
como da impossibilidade das contas da. co
lônia, segundo as ordens de SM.

O terceiro documento trata ainda da pri
são do ajudante Domingos Henrigues, ato
que trouxe dJscussão jurídica quanto à com
petência ou não do mandante.

O quarto documento trata ainda da pri
são do ajudante Domingos Benrlques e faIa
do decreto de 21 de agõsto de 171)2, na ci
dade do Rio de Janeiro, no palácio do go
vernador Alvaro da Silveira.

O documento seguinte da pasta refere-se
à cópia de carta do secretário de Estado
Mende Pojo, nos seguintes têrmos:

"Parte um navio para o Rio de Janeiro e
por êle me manda S.M. de organi~ e es
crever 8 V. S. dando-lhe noticia das coisas
da Europa para que V. S. se saiba regular
nas coisas do govêrno desta colônIa.

Dia de todos os santos levou Deus a El
Rei Católico e detx"ou-nos em testamento
nomeado por sucessor de todos os Reinos e
domínios de Espanlla ao Duque de Anjou,
neto de EI Rei de França, segundo filho de
DeI:f.lm e ainda que a razij,{) e a grande
aliança. que temos com França nos assegurar
que nos será muito bom vizinho, por isso
mesmo dt!vemos em toda. a afabilidade fa
zer-lhe boa vizinhança e mostrar-lhe boa
amizade e assim é S. M. servido que V. S.
regule com os castelhanos com toda a pru
dência procurando ter com êles toda a boa.
comunicação não inovando V. S. coisa. algu
ma daquelas em que há. de posse com con
sentimento; e sem contradição dos caste
lhanos procurando com êles todo o bom tra
to e as caçadas que V. S. faz dos touros
não as adiantará V. S. antes a. reprimirá re
force que não excedam aquelas para quan~

do os castelhanos dada V. S. ajuda e de
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que 61e:s lIe Dia possam queixar, e a maior
segurança àe tudo será & boa arnlzade que
V. S. tiver com os mesmos castelhanos pro
curando pela sua parte consegujr esta por
todos lLQUêlea meios, porque se po88& usegu
n.r, e ouv1Ddo a advertêncla com que V. a.
se há de haver em lhes n60 dar quelx&
de B. M. a V. B. por mui recomendado e
fugirá V. B. de obrar com novidade e ainda
de abusar daque1& soberania que os e8N.e
lhanos lhe haviam dado para aIgumas coi
sas em que de algum modo lle excedem as
oapltulaç6es porque como agora se sup6e que
poderio ter melhor govêrno, e que não terio
a França por fJ11mjp., poderI.o nf.o ter t1Ln
ta paciêncla como tlnham no tempo em que
se achavam menos poderoaos e ass1m malB
do que nunca necesBJta V. S. de uma gran
de prudência par& manter com ê8ses vizi
nhos toda a boa correspondência prodip.
llz&ndo-se Q Que B. M. deseja e ordeM a
V. a. cuja pessoa Deus Guarde. Lmboa, 3
de dezembro de 1700 - Mendo PoJos Pereira
_ BebflstiAo da Ve1p Cabral.

Doc1UlleDto seplnte lmeuaa ,.ata):

(Cópia de carta. do

,ovemador da Nova ColOnia)

Pela minha d11l.cência, lndúatr1a e des
pesa tenho inclJnado quase todo o gentio ao
batismo e ê. obediência de S. M. que Deus
Guarde; e como nIo queirem aquelB. fel1ci
dade sem essa clrounstAncla contra a q~
elltá a ordem inclusa. pois de abraçarmos
tanta .conveniêPcfa se havia de sentir com
eztremo os castelhanoa como melhor o de
nota o Exército em que os traz êste ciúme
contra os taf& bldioa na campanha; e como
o C880 seja por um e outro lado auunto
do grave e importante, me pareceu obrigar
08 castelhanos e confeasa.r OS incU08 o que
sendo d1IlcuItoso, tenho conseguido com m.I.4
forte e dar conta. a V. M. para que quando
senhor determine se os tais fud!ós fie h'lo
de admit1r ou rejeitar e a forma com que
se hIo de receber a quem se hAo de entregar
para 1nstruçAo'l1&' fé, e lhe dar a doutrina e o
batismo cuIa fe1fcf<iade logrou Já um meni
no seu, um dêstea dias, e para ele. se eEtfi.o
tnd1lBtriando S mu1herea.

08 lndiO& prometem grandes convenfênctas
a~ de tudo pende de V. v.. a
quem mando estas notlc1aS, pedindo O1'dem
para o que se hâ ele fazer; êBte negócio
mando o ajudante~ Henriques por
!ler neste. pre.ça a. peNOa de melhor inteJi
gtnd& 11.. fim de que p08S& dar a re.zfio ó"
que se lhe peJ'JUDtar em qualquer dúvida
que se POSS&. oferecer: dêle se pode V. B.
tnfonnar razAo porque e.teUBO de causara

V. S. com a relação dllatada que pedelD
&tes sucessos.

O ajudante é pobre, a viagem 81'ande, Cl8
gastos nela Prec1SOS, o negócio a que vai é
mUito importante ao serviço de 8. :M.; em
cuju d1llgênclas costuma dar ajuda de CUlto
e assim fará V. S. com aqu!le acêrto 8 se
nerosldade com que V. S. costuma proceder
em t&lu 118 suas ações.

Pico à obediência de V. B. a quem Deua
Guarde.

ColÔnia, 18 de março de 1702. 8erVfd.or de
V. S., sebastião da Veiga cabral.

DOC. N." 3.580

O governador da nova ColOn1a do sacra·
meDto, Manoel Gomes Barbosa, em carta de
28 de agÔllto do ano passado dá conta em
como já avisara a V. M. que os 1ndi08~
da naçlio Minuano lhe mandaram d1$er por
um de sua l1ngua. se lhes dava licença para
lhe Virem falar e que êle lhes dJs8era que
Viessem porém que nl10 trouxessem senIo lIi
ou 20 fncUos eonal.go; e que agurarepresen':'
ta a V. M. que aJj che,aram 3 cadquea e
que na. nossa. llngua chamamOB cap1t1ea, que
a um se chama Macedar e a outro D. Fran
CiSco e o outro Loya e êste mt1mo qpe ê ca
pitAo de 1200 indi08 e seu tio Macedar, aW
disseram peja sua llngua que se vtsaem um..
sue. inn'i e sobrinha que tOra para o Rio
de Janeiro em tempo de S. S. que daria
tl1do quanto possuia só para ela Vir por ,.
católica que também êles se farfam catóU
cos e tOda sua gente e que êstea se vieram
fazer amigos com êste governador e que
quer:tam viver debaixo da proteçio de V. :M.
e se lhe afereceram para guardar tMa a
costa e justamente a campanha que 1&11e
(te V. :M. para que nenhuma peasoa. de outra
nação entrasse nela: e que suposto 1880 foue
palavra de bárbaros podeJ1a ser que Deua
nêlea espevtte e que se se reduzam à fé e
que o exemplo e prova mUi fresca doa f1é1a
que o cac1que dêles por ver um seu fUbo
católico e bem tratado se reduziu com tod.
a sua BBnte à té, conquista em. que V. M.
se tfnh&empenhado nela a tantos &DOlI sem
08 poderem conqUistar e só um filho cat6~

1100 08 soube reduzir à fé; e UII1m poderá
suceder com êstes que vendo éste$ eacfques
a sua inni e sobr1nha o taçam como· tem
prometido. Que ftzera artigo ao governador
do RJo de Janeiro para que mande &ll81m
fazer e11ota. dlUgência. por esta tndia e a
remetesse para ver se podia. reduzir eata
gente e que também mandara dIzer ao dito
governador aonde estava e se tôase Vi
va lha remeteria e que fizera um mimo
a êstea indioo de um vestido, baetaa, tabacO
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de fumo, missangaa, sacas e uma erva a que
chamam conronha que êles bebem com água
quente que aí estão com êle governador e
que os vai assím tenteando até resposta de
V. M. e que quando V. M. o exíja assim
por bem fará o que lhe ordenar. Que êstes
índios são os mais poderosos que há. naque
las campanhas que dizem passam de 5.000
e SÓ o gentio março que está debaixo de
V. M. católica lhes leva vantagem em núme
ro, mas não em ânimo porque são muito
guerreiros.

E sendo Vista a. carta refrida.

Pareceu ao Conselho que V. M. deve man
dllJ" agradecer ao governador da Nova Co
lônia do Sacramento a forma como se houve
com êstes índios como do que os deixou
obrigados para poderem buscar a nossa ami
zade e que deve procurar com todo o cui
dado e indústria ver se os pode reduzir a
viverem debaixo da nossa obediência pelos
grandes interêsses que disso nos pode re
sultar pois se supõe que são indios brancos
e que estão nas nossas terras e não são fu
gidos a EI Rei de Castela e para que os
pOssa atrair que se lhe deve permitir que da
Fazenda de V. M. possa dispender com êles
até quantia de duzentos mil réis naqueles
gêneros que náo sendo de grande valor po~

derão ter grande estimação dos mesmos .in~

dias e para. os segurar na maior tirmez~

que os deixará que alguns religiosos os ca
tequisem e OI; instruam na doutrina cristã
para que se possam converter à fé católica.
sendo êste o caminho de os segurar mais
a abraçarem o nosso partido e sujeição; e
para que também a nossa fortaleza se possa
melhor conservar recebendo não só um gran
de serviço dos tais. Mas também a conve
niência. de ter quem ajude a defende-la em
algum acidente que pelo tempo adiante pos
sa sobrevir. E porque poderá conduzír mui
tos para :se reduzirem a nossa obediência
üssurado) o mesmo governador em que êles
mostram grande deseio de saber e também
um instrumento muito eficaz: para mais fà
cilmente seguirem a luz da verdade. Que
V. M. haja por bem que se escreva. ao go
vernador do Rio de Janeiro onde se diZ
que a dita existe e que achando-se viva a
mande para a dita colônia para ir para a
companbia de seu irmão e tio o que se en
tende querendo ela ir voluntàriamente e
sendo cativa que se compre para o dito efei
to por conta da Fazenda. Real; e ao gover
lla.dor da dita colônia que a matéria de ela
ir para a companhia dos ditos mdios a co
munique com os padres da Companh1a que,
assistem naquela praça e vejam se nisto
POde haver inconveniente ou escrúpulo e que
se reconhecendo que o não bá que poderá

permitir que vá para êles e que neste parti
cular da amizade dOS ditos 1ndios se dElve
haver sempre com toda a cautela a respeito
da sua inconstância.

Aos Conselheiros doutores Manoel Fer
nandes Vargas~ Joseph de Carvalho Abreu
lhe pareceu o mesmo que ao Conselho ex
ceto no que respeita a que se mande esta
índia sendo esta católica para a companhia
dos índios seu irmão e tio, porque não con~

vém que se dê ocasião a que ela prevarique
na fé e também náo são de parecer que
vá para a colônia porque se fôr para a dita
praça e seus parentes a pedirem e lha não
dermos pod~rá nascer disso alguma discórdia
que nos seja mui prejudicial. Lisboa Ociden
tal, 3 de setembro de 1718.

Does. N.os 5557 - 61:

o primeiro, segundo, terceiro e quarto do
cumentos da pasta, constam de requerimentos
assinados por Brigida Pereira, viúva de José
Rodrigues. a respeito de contratos de dizi
mas nas Alfândegas do Rio de Janeiro.

O quinto documento consta de procuração
passada pela suplicante (Brígida Pereira) a
Francisco Mendes, morador na cidade de
LiSboa, em virtude do falecimento de seu
marido. De partida para o Rio de Janeiro, o
procurador então nomeado devia tratar dos
bens da suplicante.

DOCS. N.os 6089 - 41:

Tratam os documentOl> desta pasta da. con
cessão de sesmaria. a Domingos Vieira da
Costa.

Does. N.os 60<12 - 43:

Primeiro documento:

Senhor:

Dizem os índios católicos que habitam na
aldeia de Santo Antonio em a capitania. do
Rio de Janeiro sita, em os campos de Goi~

tacazes, que pelas repetidas queixas e repre
sentações que chegaram à presença de V.M.
sôbre as continuas aveiXaçôes e distúrbios
qUe padeciam os mesmos índios daquele Es~

tado, contra os quais prevaleciam a invição
com tal excesso que até das terras e aldeias
adonde se mantiveram e Deus os produziram.
impedindo-Ihes o uso e cultivo das terras de
que se alimentavam os seus párocos e religio
sos que lhes minístravam e aBl;istiam ao
pasto espiritual segundo é a pie<iade de V.M.
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e com pia e católica generosidade e provi
dên.e\a. M &innu mandar passa.1' a. prov1sA.o
feita em o ano de 1.700 pela qual ordenou
em benefieio da Rellg1lo Crotóllea e do di
reito natural e das gentes que em tMas as
&1deiu do md10a dêle diste uma légua de
terra em quatro em forma e.oom clrcUJl8tA1l
cta dec1lD'Bda8 em. a Prov1llio e achando que
08 supllcantes em a dita aldeia mais há de
einquenta &DOS vlvendo catbUcamente e em
a poase mansa e pac1fica de cultivarem as
terras Decessárlas para a sua sustentaçio;
aconteceu que em o ano de 1702 pouco lDlIJs
ou menos entenderam 08 Padres da Compa
nhia de Je8UlI do Colégio do Espfrito Santo
que a pobre terra que os supI1cantes habI
tavam lhe fazia conta para. aumento das
opUlencia8 com que em tMa a parte cUidam
tanto com a.s suas medidas se resolveram a
pedIr ao governador do Rio de Janeiro lhes
dlzer por devoluta as sesmarta.a as ditaa rer
ras sem declararem que se achavam possu1
das pelos suplicantes e que por nenhum
d1relto podiam delas ser expulsos sendo cató
licoa e vassalos desta coroa.; e alcl\.11ÇtlJldo do
dito governador o P1'ovimento e data das re
ferJdaa terras entraram em quietas a. perse
guir 808 supI1c&ntes com um duro pleIto em
a cidade do Rio de Janeiro perante o ouvi
dor em o qual se qulse.run defender os suplJ
cantes com a provt8io Junta de V.M.; e acon
tecendo a Invasio dos franceses em aquela
cl.dad.e se oontundtratn 0lI cartori06 e fol fé.
cU aos contendores o escondê-Ia e tirá-Ia dos
autos nem também foi. d\fieultoso· aos dLtos
padres conseauJrem em a dita cIdade senten
ça contra 011 a~tes que se achavam. de&
titufd08 do seu titulo e ProvlsAo, sendo tio
grande o em.pmho ~ })Tepotênc1a dos dltos
rel1gJOSOtl que apelando os suplIcantes para a
relaçlo da B8.b1.e. f1Yoen.m em o R10 de Ja
neiro avaIJar a causa em menos quantia do
que Importa. & eJ.çe.da do ouvidor para. de
todo lhe impedJrem a defesa e recurso nem
pode fazer tsao lI4mll:e.çã.o aendo os supllcan~

tes homens pobres, IndJos Ignorantes, pobres
~ desampe,ra.d.os oontendendo com partes tio
duras e poderosas; e com efeito se acham re
dUZidoa os aup11cau~ ~ última ln1Sérta e em
termos de vagarem peJos sertões dos gentios
depois de crtstlanlpd(lll" oomo por êate mo
tivo tugfram já lI1a1s de 50, e de presente
pOderIo 0lI aup11eeontea por beneficio de DeUs
alcançar segunda cópJa. da ProvisAo de V.M.
pela qual d.e'ft. WI.'ler VM reservado o eonhe
cImento de tMas &8 dl1v1das 8Ôbre eata ma
téria a êate Trtbuna1 e Conselho Ultramart
no; termo em que se nIo podIa nela meter
o ouvidor ante6 em. t.nCuçl.o da Inesma Pro
visIo esperam 08 suplIcantes da piedade e
grlloDd.eu. de V.K. m-dt:ne ao governador do
RiO de JaneIro a faça logo executar inteira-

mente com 08 supUcantes em a forma que
por ela se dispõe suposto tudo o referido se
haver obrado mUi leaosamente e em fraude
da mesma. Provisio contra. a pobreza e de·
samparo dos IlUpI1cante8; e que se 08 dltos
relIgi0806 pretenderem algum dh'e1to contra
a. verdade ponderada, façam. remeter 08 au
tos em que contendem com 08 suplicantes
&O Conselho Ultramarino e na forma que
dispõe a mesma Provlsfio, adonde sendo ou
vidos êles e 08 suplicantes, se lhes admJn1s
traré. JustIça pelo que

Possa V.M. lhes fazer graça pelas chagas
de Jesus Crtsto mandar se execute a Pro
visio Junta em a forma que relatam. e lupli
cam.

Sfl(Ull.do doeUll1eDto:

Diz o Padre Frei Gerardo de Jesus Marta,
Com1ssar1o Procurll.dor Geral da ProvincJa
de Nossa Benhora da Conceiçlo do Rio de
Janeiro que por certo requerimento que tem.
com V.M. lhe é necessá.rl.o por eert1dAo a. có
pia. da Provislo por donde V.M. por sua real
grande_ foi servido consl.gnar ao pntio do
Brasil que se acha aldead.o em terras para
Viverem ordenando V.M. aos lW'ernadores que
fizessem observar 8. dita Provlslo em forma
de lei "portanto" Pede a V.M. lhe faça mercê
mandar para. êles a dita certidAo do que
constar em modo que faça. favor e receberi
mereê.

Passem-na. do que constar e nAo baveni.
Inconven1eute. Lisboa OeIdental. 17 de março
de 1'129 "com 3 rubricas dos Mln1Btros do
Conselho Ultramarino".

Cert1dlo

A folbas 91, verso, do livro Quatro de Pro
ourações, da secretaria do Conselho mUa
marlno, se acb& registrado um Alvará em
forma de leI cujo teor é o squ1Dte:

"Eu, El Rei, faço Il&ber BC& que este meu
alvará em forma. de lei virem que por ser
jWlto se dê toda & providência neeessA.11a ..
sustentação dos párocos, indlos li mi.ssloDá
rios que a.sslsWn &OS dUat&doe sertlSea de
todo o Estado do BraaU sobre que se tem
feJ.tado repetidas ordena e se nAo exe<:ute.rem
pela repugnAncla, 006 donatários e aeameJr08
qUe posauem as tenaa dos ditos aert.6e&. Hei
por bem. e nuw.do que a cada uma m1S8Io ee
dê uma. légua. de terra em quadra pa.ra. tNS
teDtaçAo dos fn.d1oa ti nma1onár1oB: com de·
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claração que cada aldeia se há de compor
ao menos de cem casais e sendo de menos e
estando algumas pequenas ou separadas umas
das outras em pouca ou menos distância se
repartirá entre elas a dita légua de terra em
quadra. A respeito dos casais que tiverem
quando cresçam ao diante de maneira que
se façam de cem casais ou que saja neces
sário dividir as grandes em mais aldeias
sempre a cada uma se dará a légua de terra
que por êsse arbítrio para as que ela tiverem
o número de cem casais e as tais aldeias se
situarão a vontade dos jndios com aprovação
da JlUlta das Missões e não ao arbitrio dos
sesmeiros ou donatários, advertindo-se que
para cada uma aldeia, e não para os missio
nários mande dar esta terra; porque perten
ce aos índios e não a êles e porque tendo-os
os índios as ficam logrando os missionários
no que lhes for necessário para ajudar o seu
sustento e para o ornato e culto das igrejas
e Hei outrossim por bem que as paróquias
e fundação das igrejas se façam nas terras
dos sesmeiros e donatários conforme o Bi.spo
entender que convém para a cura das almas
e para se lhe administrarem os sacramentos
dando conta no Tribunal a que pertencer e
aos taiS párocos se darão aquelas porções de
terras que correspondem aos que ordinAria
mente tem qualquer dos moradores que não
são donatários ou sesmeiros, e que possam
ter logradouros das casas que tiverem para
que possam comodamente criar as suas gali
nhas e vacas e terão suas éguas e cavalos
sem os quais nenhum poderá viver no sertáo
e a execução desta lei hei por encarregada
aos ouvidores gerais do Estado do Brasil aos
quais concedo possam determinar o distrito
e medição das ditas terras com conhecimen
to sumário informando-se das aldeias e si~

tuação delas como também das que necessi
tar cada uma das igrejas paroquiais nas ter
ras das aldeias pelo que se assentar pelo go
vernader na JUnta das Missões e nas das
igrejas pela edificação que delas tiver feito
ou determinar fazer o Bispo dando para isto
conta na Junta das Missões e esta medição e
repartição farão os ditos ouvidores gerais
~em outra forma de juizo e sem admitir re
querimentos das partes em contrário; dei
xando-lhes s"u direito preservado para re
quererem p~lo meu Conselho Ultramarino
sem parar a execução. E sôbre êste fato dos
ouvidores e por éle mesmo sem o dito Conse
lho se achar justificado que algumas das pes~

soas que tem datas de terras não quis dar a
dita légua ou encontrar de alguma maneira o
que êste disponho Hei por bem lhes sejam
tiradas tôdas as que tiverem para que o te~

mor desta pena e castigo os abstenha de en
contrarem a execução desta minha lei e lhe
admitirão as negociações contra aquêles do-

natários ou sesmeiros que depois da reparti
ção feita impedirem aos índios o uso delas
ficando aos denunciadores por prêmio a terça
parte não passando esta de três lêguas de
comprido e uma de largo. Pelo que mando
a todos os governadores das minhas conquis
tas ultramarinas cumpram e guardem e fa·
çam cumprir e guardar esta. minha lei como
nela se contém sem dúvida algUma, man
dando-a registrar nas partes necessárias para
que seja público ato das o que por ela or
deno e aos ouvidores gerais das mesmas con
quistas ordeno também que pela parte que
lhes toca executem pontualmente êste meu
Alvará o qual quero que valha como carta
e não passe pela chancelaria sem embargo
da ordenação do livro segundo, Titulos 39 e
40, e se passou por duas vias. Manoel Felipe
da. Silveira o fêz em Lisboa a 23 de novembro
de 1700. O SecretárIo André Lop"s de Lavre
o fêz escrever - REI - E não continha, digo,
e nâo contém mais o dito Alvará em forma
de lei, e para que dêle conste o referido lhe
passei o presente em virtude do despacho
posto na petição retro. Lisboa Ocidental 19
de 1700. o Secretário André Lopes de Lavre
- e tresladada a consertei com a própria a
que me reporto que passei em pública forma
requerimento do Reverendo Padre Freí Ge
rardo de Jesus Maria por quem me foi apre
sentado ao qual a tornei a entregar. Lisboa
Ocidental, 29 de março de 1729 - Eu, Manoe]
Felipe da Silveira.

Does. N.»S 2.418 - 2.433

ADMINISTRAÇAO DOS íNDIOS

2.418:

Aos oficiais da Câmara da Vila de São
Paulo pelas cartas inclusas de 28 de maio
de 1699 e 25 de abril de 1700 pedem a V.M.
seja servido ordenar se decidam pelo gover
nadDr Artur de Sá e Menezes algumas dúvi
das que se moveram sóbre administração dos
índios que assistem em suas casas as quais
cartas sendo vistas, Pareceu ao Conselho fa
zer presente a V.M. o que escrevem os mo
radores e Oficiais da Camara de São Paulo
e como esta matéria pertence à Junta das
Missões que V.M. seja servido de mandar
que se veja nela para que se possa tomar
neste particular fi, resolução que fôr cOnve
niente. Lix 17 de dezembro de 1700.

2.419 - 23

02'denando V.M. pela carta inclusa de 6
de janeiro deste ano ao Governador da ca
pitania do Rio de Janeiro para que se acei
tasse a Salvador Vianna a encampação do
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CQntrato dQ Tabaco que se lhe tinha arren
dado; e que ficasse correndo por conta da
Fazenda Real e vendo~se a resposta que a
margem dela fêz o mesmo governador em
outra de .12 de junho como também as que
escreveram o Provedor da Fazenda Real e
oficiaiS da Câmara da dita capitania e sôbre
esta mesma matéria e o que respondeu o Pro
curador da Fazenda que tudo com esta ee
envia às Reais Mãos de V.M.

Pareceu ao Conselho que a experiência
mostrou que a administração deste gênero
por conta da Fazenda Real nio produziu
aquêle rendimento que era necessãrio para
se acudir aquela despesa. a que estava aplf
cada, antes diminuiu muito pelas contas que
remeteu o Provedor da Fazenda do preço em
que andava pelo contratador e como hoje
se acham as rendas reais naquela capitania
mais gravadas e haverem crescido com a in
fantaria que V.M. mandou para ela maiores
despesas e ser conveniente que se procure
por todos os meios que se se não falte ao
sustento da Nova Colônia do sacramento
para que se destinou êste mesmo contrato;
que V.M. seja servido de ordenar que se tor
ne a arrendar com condição que compreende.
nio SÓ a Capitania do Rio de Janeiro mas
tôdas as mais do sul porque assim será mui
diferente o valor que ofereçam por êle; e
porque com esta concessão é necessário mui
to maior número de arrobas que as duas mil
Que estão permitIdas que V.M. nesta consi
deração haja por bem de que se tirem da
Bahia 2.500 arrobas cada ano como se mOs
tra do papel que fêz Joseph da Costa Depu
tado da Junta do Tabaco a quem por serviço
de V.M. se encarregou declarasse o que lhe
parecia neste particular; e em quanto e.o ex
travio que pode ter este gênero que pela
Junta se deve dar toda a providência neces
sária representando-se que o que fór para
as capitanias de baixo se entende que nêle
não poderá haver descaminho assim pela
distância a que vai como porque não será
fácil tornar 8 mandar conduzi·lo para outra
parte. E Que se deve de declarar que neste
contrato não haverá propina alguma mas
sOmente aquela que tocar dOI> quatro por cen
to para as munições. Lix 15 de dezembro
de 1700.

DOCUMENTO SEGtJINTE~

Estas contas será conveniente que V.M.
seja servido mands.r ver na Junta do Ta
baco onde com experiênci~ se podem
examinar assim pela produção dêle como das
despesas. Porém é de advertir que os contra
tes reais se devem sempre arrendar princi-

palm.ente aqUêles que neeess1tam de multaa
e diversas pessoas, como o de que se trata; e
que mandasse correr pelos Min1str08 Ré810s
forçosamente para tomar o pula0 da sua lm
portAncIa, pois parecia maior do que o preço
em que se arrematou.

Nas contas que remete o Provedor da Fa
zenda se mostra o contrário; porem nAo 1&
devem abonar as despesas de prop1Da e ou
tras injustas poiS não deve bavê-Jas em con
trato apUcado ao sustento d06 preQd1OB;
também se nlo deve fazer conta dali necea
sidades para (I estabelecimento que nIo sI.O
anuais pois todas que o são se deve fuer
contrapOS1çáo com o rend1mento que o bit.
Também se deve acrescentar o eatanho que
compreenda as capitanias todas do SUl para
onde irá o tabaco sem o receio de voltar ao
reino por falta de embarcação; e o contra
tador sem ter esta amplfaçAo lhe ficava em
casa que ninguém havia de navegar tabaco
da Bahia para o Rio de Janeiro e de lhe Ir
para as capitanias e ou êle o havia de faser .
ou a êle no Rio lhe haviam de comprar. Nas
contas se pôs o tabaco pelo preço defin1do
para. a. cidade no Recônca"lo e há de patar
muito mais e ai o podia vender O contrata
dor como quisesse na forma. da condiç60 .';
e não se abona nelas ema tio importante
maioria.

Nas despesas se põe as que se fizeram nos
cheiros para o tabaco de oleo. E na cidade
se põe Quanto a receita todo o tabaco a 800
e a 400 que é o mediano e fino e nAo se
fala no de olor que havia de vender a 600
rs. Também se deve fazer CB80 dll. isençAo de
tentar outros muitos privilégios concedidos
nas condições e o que importaram as toma
das, e. tudo o que os mercadores costumam
atender e pode ser que feitas asism as con
tas seja dobrado o rendimento do que pela
oferecida se mOl>tram.

o documento seguinte desta. puta refere
se ainda à administração e rendimentos te
lativQ& ao tabac<>.

Os dois últimos documentos constantes da
pasta re!erem~se o primeiro a carta ass1na
da. por Luiz Lopes Prado referindo carta de
SoM. apresentada pelo governador Artur de
Sá. e Menezes na qual havia ordem que l!e
aceitasse a encampação do cODtrato do ta
baco a Salvador Vianna da Rosa, mandan
do-o para se administrar por conta da Fa
zenda Real, correndo pela d1reç1o do dito go
vernador e do llignatário por I!le entender f6ra
mal rematado, remetendo BlIII. que da Ba
hia se pUdesse tirar 2.000 arrobu de taba
co. DiZ o signatário acreditar ter Sx. sido
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ma.l informado e avoca razões contrárias a se
encaminhar tal assunto.

Ainda desta pasta consta, do ano de 1699
a "conta da despesa e receita do contrato do
tabaco do tempo que o administrei até o dia
que fiz entrega dêle a S.M. que Deus guarde
pelo assim ordenar".

DOC. N.o 2.424:

Por falecimento de Baroolomeu Sanches
Aarão fícou vago o posto de capitão da tropa.
de cavalos da Nova Colonia do Sacramento
para. o qual se puzeram editais de 15 dias
para que as pessoas que o quizessem preten
der apresentassem os papéis de seus serviços
na mão do Secretário deste Conselho e den~

tro do dito termo o fizeram os seguintes:

1 - Luiz Antonio de Sá Queiroga que
consta haver servido a V.M. na Província de
Tras-os-Montes por espaço de 11 anos, em
praça de soldado, infante e de cavalo, a1fe~

res de infantaria e de Mestre de Campo Se
bastião da Veiga Cabral, continuadOS desde
12 de junho de 1688 até 15 de dezembro de
1699; achando-se no decurso do referido
tempo na Província da Beira na entrada que
fêz para aquela Prov!ncia a sever1ssima rai~

Ilha da Grã Bretanha assistindo no mesmo
ano na marinha da cidade do Pôrto; e ulti
mamente ser provido êste presente ano na
Patente Real em o pôsto de capitão de uma
das companhias de infantaria da.> duas que
vJeram formadas da dita Província para vi4
rem servir de guarnição nas fortalezas da
Vila dos Santos do Rio de Janeiro e ser pes
soa de valor e ciente dos esquadrões.

2 - João G. Vieira que consta por oficio
patentes e certidões que apresentou haver
servJdo a V.M. na PrOvíncia do Minha, Rio
de Janeiro e Nova Colônia por espaço de 24
anos, seis meses e 22 dias, com alguma ín
terpelação de 25 de maio de 672 a 28 de fe~

vereiro de 699 em grupo e área continuando
em praça de soldado, cabo de esquadra, sar
gento supra e do número, alferes e ajudante
do número e capj~ de infantaria por pa
tente real e servindo a principio na dita pro~

vínc.ia do Minha e desembarcar em 680 na
cidade do Pôrto na fragata Rainha dos An
jos de socorro para esta colônia e por achar
notícia de ai haverem ocupado os castelna
nos, fazer serviço no Rio de Janeiro até pas
sar para a dita fortaleza a tomar posse elela
trabalhando na sua fortificação e na futura
por espaço de 20 meses entrando e saindo de
guarda indo ao Rio de Janeiro COm 20 índios
para. mandar fazer embarcar a estacaria que
se conduziu para fortificar aquela praça, as
sistindo nesta diligência 40 dias de que deu

boa conta como de outra, mais de que foi
Lencastro donde se trouxeram 600 cabeças
encarregado por seus superiores saindo duas
vezes a campanha. nas ocasiões em que foi
a ela o governador D. Francisco Naper de
de gado que se repartiram pela. infantaria. e
moradores para o trabalho das lavouras; e
passando com licença para. o Rio de Janeiro,
sentava ali praça e serviço de ajudante do
número por patente de Sebastião de Castro
e Caldas que lhe concedeu licença para vir
para êste reino o que fí'z com praça ele sal
dado na companhia do capitão Antonio Paes
da Silva em uma das naus do comboio da
Junta do Comércio; e ultimament.e sendo
provido por V.M. no diw pôsto de capitão
de infantaria da Nova Colônia se emb8.l'car
no ano de 697 para o Rio de Janeiro na nau
Almirante; sendo na viagem nomeado por
cabo da Bateria de cima e chegando à dita
colônia em 698 se haver no exercicio do seu
pôsto como é obrigado e nas viagens referi
das e em tudo o mais do serviço de V.M.
com boa satisfação e como honrado soldado.

3 - Leonel da Gama Teles Que consta
haver naufragado no cabo de Santa Maria
indo com o tenente MacedO ao Rio da Prata
examinar a paragem em que se havia de
fazer a Povoação da Nova Colônia; e sendo
assaltado nas campanhas do Ma.ldonado pe
106 indios o levaram prisioneiro a Buenos
Aires onde esteve prêso até a restituição
daquela praça padecendo muitos trabalhos e
chegando a Nova Colônia assentar nela pra~

ça e servir por espaço de 15 anos 8 meses e
20 dias desde 20 de maio de 683 até 20 janei
ro de 699, em praça de soldado e tenente da
tropa de cavalos; e no decurso do referido
tempo fazer sua obrigação em tudo o de
que foi encarregado do serviço de V.M. li
vrando um lancháQ qUe deu à costa de que
os indios se aproveitaram das munições dêle
no corte das madeiras para a estacada dos
dois baluartes que se fizera na campanha
para recolhimento do gado de noite, na caça
que se fêz de 400 veados para o sustento da
infantaria; no trabalho de reedificação da
fortaleza que durou 1 ano, na condução dos
mantiment.os que iam em a nau sair ao ven
to que andava correndo a costa; envio ao
sítio de Santa Luzia fazer carnes para sus~

tento do presidio, enlaçando em grande tra
balho e risco de vida algumas rezes para a
fá.brica de sementeiras e acompanhando por
3 meses ao governador D. Francisco Naper a
campanha para o mesmo efeito e da mesma
maneira nos anos de 693 e 694; em 695 ir
em seguimento dos índios que haviam apri
sionado caçadores e em outra ocasião em que
aprisionavam alguma gente da. praça; 696 ir
ao Rio de sta. Luzia por andar gente na
campanha conduzindo os couros dos direl-
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tos reais; e Ultimamente ma.tando os ditos
índios, a. um sargento ir em seu seguimento
a.ndando 5 meses na' campa.nha correndo as
reais rezes em distância de 30 léguas haven
do-se em tudo com valor e bom procedimen
to; e sendo provido por patente real em ja
neiro de 700 em PD6to de capitão de Infan
taria que V;M. mandou formar de nôvo no
T. do Rio de Janeiro passar para aquela ca
pitania. a exercitá-lo.

4 - Antonio Francisco da Silva que consta
embarcar·se em 695 por soldado para. a índia
sendo na viagem nomeado pelo capitão da
nau sargento de mar e guerra; e na. que fêz.
para o Reino em 688 por alferes; havendo-se
nas fainas marítimas dJsposições de terra
com muito cUidado e satisfação; & estando
no Rio de Janeiro se embarcar na armada
qUe saiu em demanda de naviO!! piratas a
que se deu alguns dia.s de caça; e passando
à Nova Colônia por cabo da armada que
levou um navio de mantimentos e munições
para aquela praça; conttnuar nela com a de
'soldado, infante e de cavalo e de ajudante
do número por pe.tente do governador D.
Francisco Naper por espaço de 8 anos, 2 me
ses e 20 dias, desde 15 de julho de 690 até
o último de fevereiro de 699 que com licença
passou & esta companhia embarcando no
decurso do dito tempo na fragatinha que
saiu a reconhecer uns navios e a comboiar
a nau da e&!uadra até desembarcar à boca
do Rio; no tr9.balho do fÔsso que se a.briu
para a ponte da fortaleza; no conserto do
Janchão que deu à costa dali 6 léguas, don
de se condU~u sem a menor falta e pela que
ha.via de mantimentos ir com o capitão all
seis léguas a caçar os veados com os quais se
sentiu a necessidade que tinha a infantaria;
nos trabalhos que houve de 4 meses em ter
raplenar dois ba.luartes e das ruínas da for
taleza ao sair várias vezes a campanha a
buscar gado ·para o sustento da infantaria e
moradores; em 696, 697 e 698 ser mandado
a. reconduzir 06 couros que tocaram aos
quintos reais em razão dos indJos andarem
na. campanha, ha.vendo-se com grande dUi
~ncia. CUidado e valor assim quando foi por
cabo como quando acompanhou a. outros e
principalmente em 688 vindo a reconhecer o

sitio alguns 1n.dios, ir o mais () tenente de
cavalos somente em seu seguimento reco
lhendo-se contra e acutllhando o superior a
um, sendo isso causa. de nunca. mais apare
cerem nem os inquietarem como C06tuma
vam; havendo-se assim no que fica referido
como no mais de que foi encarregado com
boa satisfação.

5 - Manoel Gomes Fagundes consta por
oficio, requerimento e certidões que apresen~

tou haver servido a V.M. por espaço de 26
anos, 5 meses e 2 dias a saber 11 anos 10
meses e 29 dias entrosados na ProVÚlcla da
Beira. em pra.ça de soldado, cabo de esqua
dra. sargento supra e do número e o mais
tempo de alferes dei infantaria na Nova
ColÔnia e tudo diZ de 5 de maio de 666 até
26 de fevereiro de .698 em que ficava conti
nuando; e sendo nomeado em 68 na dita
Província no posto de alteres de uma com
panhia de infantaria que por ordem de V.M.
velo para esta costa para ir de socorro pa.ra
a dita colônia se embarcou para o Rio de
Janeiro, aonde, achando noticia de a ha
verem ocupado os castelhanos. ficar servin
do naquela Praça até passar para a dita
Fortaleza aonde trabalhou na sua fortl1lca~

ção mais de 16 meses; e em terraplenar por
duas vezes os baluartes, e abrir f08SOS maJs
de 15 meses, havendo~se neste trabalho com
tingular exemplo embrenhando-se em uma
lancha. com 40 soldados em seguimento de
outra. de castelhanas que se entendeu ser de
plratas a.té o rio de sta. Ltaia e procedendo
em tudo com boa satisfação.

E sendo vistos os servidores referidos

Pareceu ao Conselho votar em primeiro
lugar para o posto de capitão de cavalos da
Nova Colônia do Sacramento em Luis An
tonio de Sá Queiroga na consideração de
haver servido neste Reino em êle ocupar o
posto de alferes do mestre de campo na
Províncía de Trás-as-Montes e atualmente o
de capitão de infantaria do Rio de Janeiro
por patente Real e sobretudo concorrer nele
ser das principais famillas naquela. Provincla.
a. que se deve ter atenção. Em segundo lugar
em João G. VIeira; em terce1ro lugar em
Leonel da Gama Teles.
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Aos doutores Miguel Nunes de Mesquita e
Joseph de Freitas Serrão lhes parece votar
em primeiro lugar para êste posto em João
Vieira na cOIlBideração de que não EÓ tem
mais número de anos de serviço que os mais
opositores mas por ser capitão mais antigo
e ter servido antes de ocupar êste posto mui
tos anos na mesma praça e com grande co
nhecimento da campanha o que faz com
maior graduação para êste provimento. Em
segundo lugar em Leonel da Gama Teles;
em terceiro lugar em Luis Antonio de Sá
Queiroga. Lisboa 16 de dezembro de 1700.

DOC. N.05 2.425 - 26:

Vendo-se a carta inclusa de Francisco
Ribeiro Sargento-Mor da Nova Colônia do
Sacramento, escrita ao conde de Aluar Pre-

sidente dêste Conselho, com a petição do
mesmo para V.M. e outra de João Teixeira
Bragança em que se queixam dos excessos
que com êles usou Dom Francisco Naper de
Alencastro estando governando a dita Nova
Colônia o que tudo em esta se envia às Reais
Mãos de V.M.

Pareceu ao Conselho dar conta a V.M. das
novas queixas que se fazem contra Dom
Francisco Naper do Alencastro e como V.M.
tem resoluto que passe o govêrno ao Rio de
Janeiro Joseph Vaz Pinto a Nova Colõnia do
Sacramento a tirar~lhe residência e pergun
tar pelas cargas que Ih':! fazem algumas par
t.es Queixosa.s; Que se lhe deve encomendar
examine também estas e venham na dita
residência a qual deve remeter a êste Reino
para se poder proceder neste particular co
mo por justiça. Lisboa 20 de dezembro de
1700.

Excelentissimo Senhor;

Aos pés de Vossa Excelência vai agora dar
vozes um pobre soldado que depois de carre
gado em anos e serviços se viu aqui abatido
e pisado pelo governador Dom Francisco Na~

per Lencastro cujos anos e ~erviços conhece
Vossa Excelência. belamente para que Vossa
Excelência exercite assim a piedade e justi
ça; a piedade restituindo-me o crédito que
me tirou aleivosia e a justiça satü:fazendo a

inteireza de Vossa Excelência dos agravos
que injuriosamente padeceu a minha igno
rância entre ferros no deserto e no cárcere
proibindo-me de tal maneira a comunicação
dos homens que nesta parte tanta consola
çào tinha a minha dor no cárcere como no
deserto ficando das prisões sumamente aca
bado e dos grilhões notoriamente entorpeci
do e não chegaram mais cMo a05 pés de
Vossa Excelência os gritos desta mâgoa é
porque o diW Dom Francisco Naper de tal
sorte nos tapariam a bôca com mêdo que o
castigasse a com o sacrilégio o que tinha por
sujeiw de queixoso. E assim que agora pos
so ahrir a bôea peço a Vossa Excelência
aquela justiça com que no dia final há Vos
sa Excelência ser julgado que Vossa Exce
lência distribua neste caso como costuma em
todos mando pôr aos pés de Vossa Excelên
cia uma petição que remeto e sugiro pedindo
a Deus pelas prosperidades de Vossa Exce
lência guarde Deus muitos anos. Colônia, 11
de Junho de 1700. Francisco Ribeiro.

Pela resolução posta à. margem da consulta
inclusa se serviu V.M. mandar declarar que
vendo o Conselho os serviços de João Martins
Claros e João de Castro juntos com o serviço
que oferecem se consultou que pareceu com
atenção assim a qualidade das mesmas como
do posto qUe procura João Martins.

E satisfazendo-se ao que V.M. ordenar Pa
receu dizer- a V.M. que no Conselho se não
acham os serviços dêstes sUjeitos nem se .sabe
quem serão os seus procuradores com que,
neste particular, tomará V.M. a resolução
que rór mais conveniente a seu real serviço.
Lix 22 de dezembro de 1700.

Pela carta inclusa de 15 de maio dêste ano,
dá conta a V.M. o governador da capitania.
do Rio de Janeiro, Artur de Sá e Meneses,
da oferta que lhe féz de 10.000 cruzados o
capitão João de Castro para ainda das obras
da fortaleza de Santos e o sargento·mor João
Martins Claros de vinte escraVOS para nelas
trabalharem enquanto se nm aca.bassem, sus
tentando-se de sua fazenda, com condição
de se lhe darem as mercês que se referem na
dita carta que com esta se envia as reais
mãos de V.M. a qual sendo vista, Parecer
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ao Conselho cons1deradas as razões que repre
senta o governador do Rio de Janeiro do
estado em que se acha B Fazenda Real para
nAo poder acudir as despesas da obra da
Fortaleza de Santos, que se deve aceitar a
oferta que faz João de castro e que V. M. por
êste serviço lhe faça. a honra do Hã.bito de
Ctisto com oitenta mil de tença efetivos, po
rém, enquanto do assentamento que deve ser
neste Reino nos Almoxarifados que nio fo
rem proibidos para que tendo o assentamento
nos dizimas ou Bateias do Rio de Janeiro,
além de se diminuir por êste caminho o ren
dimento deles que está aplicado &OS filhos
da fOlha secUlar e eclesiástica. que mUita.s
vêzes nAo chega, será êste exemplo de mui
prejudiciais consequências; e que nesta. forma
se deve avisar a Artur de Sá. e Menezes de
que V.M. é serviço resolver neste particular
para. que convindo êste sujeito na aceitação
dêste despacho se lhe expldam os necessá
rios; e no que respeita a segunda oferta que
faz João Martins Cla.ros, que se lhe nA.o deve
admitir, porque sobre se considera.r ser de
pouca. importAncie. a respeito da pouea. dura
ção que pode ser esta obra., ocorre também
o inconveniente de se fiar esta. praça a um
sujeito natural da meSDla terra e padendo
que poderã. nio servir como convém nas obri~

gações dêSte posto.

Ao Dr. Joseph de Freitas se nio Ihe parece
que se não devem admitir estas ofertas por
que João de Castro no que propôs ao gover
nador mais tratou das suas conveniências
parecendo mais mercador do que amante do
serviço de V.M. e que sobretudo deve pesar o
mau exemplo que, se pode seguir de se assen
tarem estas sentenças nas partes que pede,
porque, além do que se faltará. ao pagamento
dos filhos da fOlha secular eclesiâ.stfca, será
abrir uma porta de mui prejudlciaill conse
qüências nem lhe deve aceitar a de João
Martins Cla.ros pela.s razões que apontou o
Conselho Lix 7 de dezembro de 1700.

Cópia da peUçAo:

João Martins Claros sargento-mor da ca
pitania de N. S. da Conceiçâo de Itanhaem
que a sua noticIa velo que S.M. que Deus

Guarde, foi servido mandar se fortiflcaaae a.
barra da Vila de Santos fazendo-se nela IIU&

fortalllza com presidiO e porque V.a. a mandou
designar e esta. há de ser de toda a f6rça
para a defesa desta.s capitanias e segurança.
de dezesseis vilas que da dita barra para
dentro se compreendem e êle tem servido li

sua Real Magestade que Deus Guarde COD1
pessoas e fazendas como melhor constar" 4e
seus papéis, e serviços e parque para se f~
zer a dita forta.leza necessita de muita gente
e mater1als, oferece para. o serviÇO deaaa "Itn
te pessoa.s de trabalho desde o principio até
se por em sua ultima perleiçAo e êstea 20
trabalha.dores efetivos a sua custa. e pede que
em remuneração dêste e dos mais serviços
que tem feito lhe conceda S.M. que Deus
Guarde o pasto de capitão da dita. fortaleza e
desde logo como SÔldo que costumam lograr
os capitães da.s forte.ler.e.s reais da barra do
Rio de Janeiro para assim poder sustentar
dites trabalhadores; e dado ca.so que SM. que
Dem. Guarde seja servido se aprova. dito posto
em outra pessoa lhe pagará 08 dias de traba
lho que os ditos trabalhadores tiverem rencU
do; e sucedendo morrer êle antes de se aca
bar a dita obra da fortaleza. se lhe farã. mer
cê pelos ditos serviços a seus !ilhos qual 8M.
que Pede a V.M. lhe faça mercê repret!J8ntar
Deus Guarde for servido haver por bem pelo
ao dito senhor o que alega em sua pet1ç1o
e que oferece os vinte trabalhadores, efetivos
ê. sua custa neste Real serviÇO e receberá
mercê.

Senborl

Em carta de 11 de maio faço presente a
V.M. o pouco que rende a d1z1ma das capi
tanias do sul e os poucos efeitos que hi na

Real Fazenda para se principiar a fortaleza
da barra grande de Santos, cujas cauaaa me
moveram para tentar pessoas que deuem
ajutório para esta obra e fazendo a d1lllên
cia que pede o remédio pa.ra êste negócio
achei ao capitão João Castro o qual para
servir a V.M. como o tem feito muitas vêzes
naquelas Vilas em tudo o que ocupei do real
serviço me ofereceu 10.000 cruzadoa para
ajutórlo das obra.s da fortaleza com condiçlo
que V.M. sendo servido lhe mandaria. dar o
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Hábito de Cristo para .seu filho com 80 mil
reis de tença efetivos fazendo-se o acento
em um dos almoxarifados proibidos ou na
renda dos dízimos, ou contrato das bateias
desta capitania; Eu Ibe respondi daria conta
a V.M. que sendo servido mandaria determi
nar o que melhor conviesse a seu real ser
viço; com condição porém. que se neste ano eu
houvesse mister algum dinheiro para a dita
obra êle o mandaria entregar ao Provedor
da Fazenda da Vila de Santos para o dis
pender e que no caso que V.M. não fôsse ser
vido de lhe conceder a honra que pedia lhe
mandaria restituir O dinheiro qUe êle tivesse
dado com os juros que lhe tocassem; e como
este dinheiro é mui pouco para a dita obra
inda no caso em que V.M. o mande aceitar
me valho do sargento-mor João Martins Cla
ros o qual oferece 20 escravos seus susten
tando~o::r da sua. fazenda para trabalharem
na fortaleza enquanto durasse aquela obra;
e êste ajut6rio náo é tão pequeno que não
importe no tempo presente em mil reis cada
mês; com condição de que V.M. lhe fizesse
mercê do Hábito de Cristo, com 4() mil reis
de tença efetivos e capitão da dita fortaleza
com o sôldo Que tem os capitães das forta
lezas da. barra do Rio de Janeiro como cons
ta. da petição que me fêz o dito sargento-mor
João Martins Claros cuja cópia faço presente
a S.M; e como o sobredito João Martins tem
metido os seUs papéis na secretaria ultra~

marina, pedindo despacho dos seus serviços e
V.M. houve por bem mandá-lo servir mais
tempo para o haver de despachar e parece
que se V.M. ha de ser servido de mandar des
pachar com três ou 4 anos de serviço mais
ao dito João Martins Claros se podia envol
ver este serviço que oferece e desta sorte fi
car V.M. melhor servido; Eu lhe disse que fa
zia presente a V.M. o que me tinha proposto
porém que me valeria dos escravos que ofe
rece sendo necessário para. a fortaleza e no
caso que V.M. não fôsse servido aceitar o que
propunha que se lhe pagaria os dias de ser
viço que tivessem trabalhado e constassem
do apontador das obras e também devo fazer
presente a V.M. que o dito Joáo Martins Cla·
ros pelo seu valor e atividade e presUmo e
ser um dos homens poderosos daquela. Vila,

fio-me dêle, que dará mui boa conta da for~

taleza quando V.M. seja servido encarregá-lo
do govêrno dela. V.M. neste particular, como
em todos mandará o que melhor conVier a
seu real serviço. Deus Guarde a V.M. muitos
anos como os seus vassalos havemos mister.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 1700. Artur de
Sá e Meneses,

Does. N.os 431 - 32:

Junt.a das Missões - sôbre o que escre
veu o procurador geral da provrncia e con~

vento de Santo Antônio do Rio de Janeiro
das missões que mandou fazer e do que é
necessário para a igreja da aMeia dos goi
tacazes.

Vendo-se a carta do provincial dos capu
chos desta Junta. das Missões do Rlo de
Janeiro em que dá conta dos religiosos que
tem ocupados nas missões e nas atribuições
das fortalezas de V. M. e a. petição que
faz para os mantimentos da igreja esta nos
campos dos aitacazes e para se expor nela
também para se lhe dar alguma côngrua
anual para ceva, vinho e óstias, ~dindo

mais um repartimento para se celebrarem
as missas Pareceu se lhe deVe agradecer o
cuidado com que esta Junta consta que
satisfaz as côngruas de que V.M. foi ser
vido de encarregar tanto das missões
como das fortalezas e especialmente das
situadas nestes campos de aitacazes que
ocupavam os piratas franceses e que instan
te pede o que se contém no volume incluso
na sua petiçáo sôbre a qual ouvindo V. M,
o Conselho Ultramarino lhe poderá mandar
deferir por êle como com a piedade que
V. M. o costuma ter para com os padres
missionários que habitam nas aldeias e que
serão m\Úto mais necessários por serem
mendicantes V. M. determinará o que fõr
servido - Lix 28 de dezembro de 1700.

Senhor

O Provedor da Casa dos Quintos de V.
M. da Vila de São Paulo me enviou esta
carta pedindo-me que a remetesse por mãos
seguras que a levasse a Sua Real presen
ça para V. M. assim lhe ordenar. Eu o
faço pelo frade procurador desta provrn-
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cia neste ano passado despachei 6 missio
nàrios volantes pelas partes mais remotas
dêste Bispado e suposto Que atn13a Di{) sio
recolhidos doIs todavia nas certidões do
que obraram toooo. as Quais entregueI ao
governador Artur de Sá e Menezes para as
remeter ao Santo Tribunal das Missões de
V. M.; fora estes seis, tenho ocupados I)

naS duas reduções dos índios que nos são
encomendados dois na capelanla das forta
le1.BS desta barra, 3 na assistência espiritual
do presídio da Nova Col6nia e um Que sem
pre vai por capelão das naus de socorro.
E nós somos muito faUos de frades e de
sujeitos pelos muitos que morreram enve
lheceram e enfermaram nas repetidas doen
ças dêstes 6 anos próximos Pt\ssados e por
todos níio tem esta limitada provmc~a. mais
que 150 frades que para se sustentarem os
novos em a que encomendamos há. de V. M.
que 10Ul'amos e para assistirmos ao espi
ritual dos seis que nos sUsten~am silo ~ul

to poucos. Por isso não empreendemos mais
multiplicadas :nisSÓes que a terra senhor
é boníssima, dá ouro com abundãncia quan~

do se lhe semeia a palavra de Deus com
cuidado. V. M. ordenará o que fôr servido.
Convento de Santo AntorJo do Rio de Ja
neiro. em 20 de junbo de 1700 - Frei Mi
guel de São Francisco.

DOC. N." t.4U~

Pareceu sôbre a consUlta Inclusa do Con
selho Ultramarino, C\.ue pela concordata que
fêz o Governador Artur de Sá e Menezes
com os mestres de São Paulo e Regimento
que lhes ordenou com permissão de S. M.
se ficou escusando a resolução das dúvida&
que se mandaram consultar ne. Bahia. e Que
lUiSim se entendeu e entende pelos avisos
que fêz nas suas cartas dos anca anteceden
tes e repete nas que ultlmamente se rece
heram êste ano. Parece que crescendo al
gumas além do que se contem no segundo
Regimento ou SÕbre a sua. inteligência será
conveniente que as proponham éstes mes
tres ao mesmo governador que poderá pro
ver na matéria dela sem as decidir tlnal
rr.en~e e dar conta a S.M. do qUe lhe propo=,
e do que proveu para S. M. resolver o que

fór conforme ao bem du almas e a seu· rta1
s'3rviço. Lix 29 de derembro de 1100.

DOCS. :s.as 169 - 1'71 lProcvador d..
tndiMl

Diz Simão Ferreira Paes mestre no Rio de
Janeiro e casado com uma Irmã do Prelado
Administrador daquela Repr.lt\çl.o Que na

dita cidade estão vagos 06 oficios de Procura
dor dos !udios e da Fazenàa âe V.M. por
falecimento de Diogo Dias de Aguiar Q.ue tOi
o último praprteté.rio dêles o Qual ora e~
servindo Luis de Agu1e.r para. provunento de
capitão ou de governador geral do Eltado
sendo assim Q.ue o dito Luls de Aguiar é Ui
capaz: de poder servir os ditos olícios ])01'

quanto servindo os anOl1 passadoe de escri
váo da ProvedorJa-mor dos defuntos e ausen
tes no Registro da Bahia cometeu nêle
ta:s erros que loi conden&.do pelo dito C8BO

em 10 anos de degrédo para as g9.lés com
gravado e precisA0 e Que nunca maIs pu
desse tornar 8. servir ofício algum de Justi
ça ou da Fazenda. E assim foi levado às
galés e delas fugiu sem acabar o tempo de
seu degrédo o que tudo consta com multa
clareza e que por nenhun:. caso pode servir
os ditos ofícios e de tudo isto pode larga
mente intorm!U' Paulo PereIra ouvidor geraI
que fOl na dita capitania ora estante nesta
cidade e porq'J~ êste supl,lcante tem tMas as
partes necessárias para poder servir os ditos
oficios. Pede a V. M. haja. por bem de
lhe fazer mercê prover nêle supra a pro
priedade dos ditos ofícios ou & serventia
dêles pelo tempo Que a V. M. lhe parecer
e lôr serv:ldo.

Ao Capitão Geral e Provedor da Fazenda
se podia ordenar C<:JID cópia detite. informaçlo
ccm:tando o que nela. se rela~ ni.o deiXe
servir a Luis Aguiar nem tendo cumprido
nem por cumprir o degrédo de galés em Que
foi condenado e obrigando-o a restttulr à.

Fazenda Real os salál'ios mal tomados por
ser indigno de servir d~ procuraàor do gentio
na Fazenda e o suplicante se podia em:Omen
dar ao capitão geral aproveite achando hábil
e com'eniente V.M. proveja nos sabemos
como cumpre e no nuUs.
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- Jurisprudência dos Tribunais
- Pareceres da Consultoria-Geral da República

VENDAS E CONSIGNAÇOES

- Edição de 1965 .
- Histórico da Lei n\' 4.299, de 23-12r63 (esta obra é

atualizada em artigo publicado na Revista de 1nfo,
mayão Legislativa n?8 15/16, pág. 217)

DECRETOS-LEIS (Covêmo Castello Branco) - legislação cor-
relata

- VoI. I ( 1 a 64) .
- VoI. II ( 65 a 164) .
- Vol. lU (165 a 243) .
- VoI. IV (244 a 318) .

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

10,00
5,00
5,00
5,00

1,00
2,00

5,00

esgotada

8,00
8,00

12,00
12,00

(.) A obra é anterior à publicação dA lei, cUjo texto é divulgado na BeriRa de lDtor
maçio LerUIativa n.a 2 (junho/64), pAg. 221. Vide, também. neste n1lmero <h\
revisto. Q ~r do DeputadO Uly~e5 GUlmarfi.es proferido Il& Com1s&Ao de Cona-
titulçAo e Justiça da Câmara (pág. 98).
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ANAIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 (Projeto) - Edição de 1966

- Quadro Comparativo: Projeto de Constituição remetido ao Con
gresso Nacional pelo Poder Executivo, Constituição de 1946, e suas
alterações (Emendas Constitucionais e Atos Instítucionais) compa
rados em todos os artigos e itens.

ANAIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1967

Os Anais da Co1t8tituição de 1967, obra elaborada pela Diretoria de
Informação Legíslativa e impressa pelo Serviço Gráfico, compreendem
sete volumes em feição inteiramente nova, diversa do estilo tradicional
de Anais.

Ao Quadro Comparativo (Projeto de Constituição de 1967, Constitui
ção de 1946, Emendas Constitucionais e Atos), distribuídos aos Senho
res Congressístas no início da discussão e votação da nova Constituição,
seguem-se os volumes dos AfUlis.

19 Volume - Antecedentes da Constituição através do
noticiário da Imprensa ... ' , ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00

Neste volume são divulgadas as principais manifestações da Imprensa
brasileira, no decorrer do ano de 1966, em editoriais, crônicas, entre
vistas e reportagens, abordando a reforma constitucional desde a indi
cação da Comissão de Juristas; o texto do Anteprojejto da Comissão
de Juristas; as divergências ocorridas entre os membros daquela
Comissão; as manifestações de congressitas e constitucionalistas face
ao problema da outorga, eleição de uma Assembléia Constituinte ou
ato convocat6rio do atual Congresso; o papeI desempenhado pelos
Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Senador
Aura Moura Andrade e Deputado Adaucto Lúcio Cardoso, em defesa
da independência e soberania do Poder Legislativo, críticas e sugestões
ao Projeto de Constituição e análise dos Capítulos do Projeto originário
do Executivo e remetido ao Congresso em 12 de dezembro de 1966.

2(1 Volume - Primeira fase de tramitação do projeto de
Constituição no Congresso Nacional - Discussão e vo-
tação do Projeto 5,00

:E:ste volume contém os pronunciamentos dos parlamentares nas 18
sessões conjuntas realizadas de 12 a 21 de dezembro de 1966 para
discussão e votação do projeto de Constituição.

Focaliza as manifestações referentes à matéria constitucional, forne
cendo, para facilitar as pesquisas, índices de sessões, autores (de
discusos, apartes, declarações de voto e questões de ordem) - com
pequeno resumo dos temas abordados - e ainda um Índice de assuntos.
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39 Volume - Discursos pronunciados em sessões do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados .... . . . . . . 5,00

Discursos pronunciados antes do envio do Projeto da nova Constitui~

ção ao Congresso Nacional, assim como aquêles referentes ao período
da convocação extraordinária do Congresso, com uma cobertura com
pleta dos trabalhos constitucionais, a partir de 29-11-66 l;lté 11-1--67.

4(' Volume (2 Tomos) - Segunda fase de tramitação
do Projeto de Constituição no Congresso Nacional ... " 20,00

Discussão e votação das emendas. Contém os pronunciamentos ocor
ridos nas sessões conjuntas realizadas de 5 a 24 de janeiro de 1967,
para discussão e votação das emendas ao Projeto e promulgação da
nova Constituição.

59 Volume - Comissão Mista....................... 10,00
Contém as reuniões realizadas pela Comissão Mista encarregada de
emitir parecer sôbre o Projeto de Constítuição e as emendas que lhe
foram oferecidas.

69 Volume (2 Tomos) - Emendas oferecidas ao Pro-
jeto de Constituição 20,00

~ste volume apresenta cada emenda com a respectiva justificação e
sua tramitação detalhada: pareceres (dos Sub-Relatores, do Relator
Geral e da Comissão Mista), requerimentos (destaque, preferência,
votação conjunta) e votação. E: feita a remissão ao 4Q volume da obra,
com indicação das páginas.

79 Volume - Quadro Comparativo da Constituição de 1967

- Projeto originário do Poder Executivo - Emendas
aprovadas (artigo por artigo) 5,00

REFORMA ACHARIA (3 Tomos) 30,00

- Legislação brasileira de refonna agrária, política agrícola e desen
volvimento regional, contendo:

- textos integrais dos diplomas legais, a partir da Lei nQ 4.214/63
(Estatuto do Trabalhador Rural)

- alterações, regulamentações e remissões da legislação transcrita

- ementário da legislação correlata

- histórico das leis (tramitação no Congresso Nacional)

- marginália (pareceres, regimentos, portarias etc.)

A obra contém um índice cronológico da legislação e Úldice por assunto
de tôda a matéria, com a citação de artigos, parágrafos, itens e alíneas.
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"CONSTITUIÇÃO DA REP(iBLICA FEDERATIVA DO BRASIL"
QUADRO COMPARATIVO , ,....... 8,00

Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 18 de setem
bro de 1946 (com as Emendas Constitucionais e Atos
Institucionais que a alteraram) .

Constituição do Brasil de 24 de janeiro de 1967 (e as alte
raçôes introduzidas pelos Atos Institucionais de núme
ros 5 fi 17 e Ato Complementar n" 40/69, ratificado
pelo art. 39 do Ato Institucional n') 6/69).

Contém, compa
radas em todos
os artigos:

r Emenda Constitucional n9 1, de 17 de outubro de 1969.

I

1

I
I
l

Em notas, além de outras observações, são destacadas as alterações aprovadas pelo
Congresso Nacional, através de emendas, ao Projeto de Constituição remetido ao Con
gresso pelo Presidente Humberto de Alencar ca,stello Branco, em dezembro de 1966.

O CONGRESSO NACIONAL E O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Histórico da Lei Complementar nQ 7, de 7 de setembro de 1970.

DISTRIBUIÇÃO

As obras publicadas pela DIRETORIA DE INFORMAÇÃO LEGISLA
TIVA são distribuídas, gratuitamente, pelo SERVIÇO GRAFICO DO SENADO

FEDERAL a:

órgãos estatais

Assembléias Legislativas

Càmara de Vereadores

Prefeituras

bibliotecas públicas

universidades

faculdades de Direito

Embaixadas

Confederações e Federações de Indústria, Comércio e Agricultura

autoridades (Podêres Executivo, Legislativo e Judiciário)

PARTICULARES

Os pedidos devem ser endereçados à Fundação Getúlio Vargas - Sede: Praia de
Botafogo, 190 ~ ZC-02 - Rio de Janeiro-GB (atende pelo Serviço de Reembôlso Postal)
- Lojas: no Rio de Janeiro: Av. Graça Aranha, 26; em Brasilia: SQS 1(14, Bloco "A",
Loja 11; em são Paulo: Av. Nove de Julho, 2.029 - Caixa Postal n.o 5.534.

PEDE-SE INTERCÂMBIO
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