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4 llVISTA DE INFQlMAÇlO UGISUTIVÂ

t no Congresso que as reações mais antagônicas se manüeS'tam, nO debate
muitas vezes apaixonante dos acontecimentos nacionais e intemacionais, das
idéias e dos anseios populares.

Sendo uma Casa de deliberações políticas, nem sempre o Parlamento é
bem compreendido. E por isso alguns jufgam tão fácil negá~lo. Mas, democracia
é povo. E, sendo povo, não pode haver Democracía sem Congresso, "em suas
virtudes e imperfeições espelhando as virtudes e imperfeições do povo que re
presenta."

No exercício das atribuições que lhe competem, por força de dispositivos
constitucionais, o Congresso Nacional é, na atualidade brasileira, o elo que
vincula as aspirações populares de grandeza e de progresso ao esforço go·
vernamental para promover o desenvolvimento econômico e social. t - como
sempre foi - o anfiteatro onde se travam o debate de toda gama de problemas
e o entrechoque das correntes de opinião, evidenciando a atuação da classe
política na vida do País, legitimando os atos necessários à manutenção da
tranqüilidade e da segurança.

Soberania do Brasil sobre as duzentas milhas do mar costeiro; formação
política e extensão cultural; elevação de Territ6rio a Estado; Reforma Agrária
ou Reforma Bancária; todos os assuntos que interessam a cada qual de nós,
são ventilados no Congresso Nacional, cujas decisões trazem sempre a marca
da vit6ria da maioria e, conseqüentemente, o timbre da democracia.

O Capítulo VI da Constituição do País é dedicado ao Poder Legislativo,
"exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal". São quarenta e seis artigos (com seus parágrafos e in
cisos) distribuídos desta forma:

Seção I (Disposições Gerais) - arts. 27 a 38;

Seção II (Da Câmara dos Deputados) - arts. 39 e 40;

Seção 111 (Do Senado Federal) - arts. 41 e 42;

Seção IV (Das atribuições do Poder Legislativo) - arts. 43 a 45;

Seção V (Do Processo Legislativo) - arts. 46 a 59;

Seção VI (Do Orçamento) - arts. 60 a 69;

Seção VII (Da FiscalizaçãO Financeira e Orçamentária) - arts. 70
a 72.

Vinte e três por cento dos artigos da Constituição se incluem no Capitulo
em referência, dedicado ao Poder que, no cumprimento de sua função legis
lativa, delibera sobre matéria.;: de caráter financeiro, diplomático, jurisdicional
e de controle da atividade governamental.

Além das tarefas oriundas do elenco de mandamentos constitucionais, o
Congresso permanece atento aos temas de ordem local, regional, nacional e
internacionaL Examina o avanço da ciência e a evolução do comércio; debate
os planos de Governo e põe frente a frente os debates contraditórios, a fim de
que surja o esclarecimento necessário a tomada de posição correta. E, consciente
do papel que desempenha, o Congresso brasileiro é, realmente, o ponto de
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convergência dos canais de ação política, o centro mais evidente de represen
tação popular.

Para que se chegue a tal conclusão, toma-se imprescindível compreender
a hora presente, cheia de inquietação, de mudanças estruturais, de opções as
mais difíceis.

Fazer política, hoje, é um verdadeiro desafio. Mas, se olhannos o passado,
encontraremos as mesmas dificuldades. Aristóteles não insinuou facilidades ao
político, de quem sempre se exigiu ação, paciência, tolerância, habilidade e dis
cernimento, em nome do bem comum. Ora, se o bem-estar da comunidade é Q

produto acabado que o político trabalha, a matéria-prima é vária e escassa.
~Mas o político deve operar, mesmo quando há escassez de recursos poHUcos.

Isto posto, nesta segunda metade do século XX, a política é tão exigente
como antanho, convindo ressaltar a tendência moderna de "o governo ser univer
salmente reconhecido e aceito como força ativa na formação de condições
econômicas e sociaül'.

No século passado, "o governo devia limitar-se ao hmdamental e à função,
um tanto negativa, de manutenção da lei e da ordem, agindo sempre, como foi
dito depreciativamente, COmo um guarda noturno". A transformação do papel
do Estado, na conceituação de Carter e Herz, ué um subproduto das transfor
mações econômicas e sociais, que têm, elas próprias, caráter revolucionário'.
Acentuam:

"A Revolução francesa e a Revolução industrial, duas forças separadas
mas inevitavelmente relacionadas sob o ponto de vista histórico - sus
citaram mudança profunda nas atitudes para com o indivíduo e seu
lugar dentro da comunidade. A Revolução francesa pregou a igual
dade dos indivíduos, uma doutrina que desafiava diretamente as rígi
das hierarquias da Europa, há muíto existentes. Ao mesmo tempo,
elevou os sentimentos de nacionalismo que exaltam a comunidade.
Assim, o indivíduo foi libertado apenas para ser integrado no grupo.
Mas se a Revolução preparou muito a ideologia e o estímulo para a
transformação social, foi porém a Revolução industrial que criou as no
vas circunstâncias em que a mudança se tornou inevitável. A industriali
zação, com os seus processos de produção inovadores. abriu caminho
para a atividade industrial e permitiu a mobilidade social até um
ponto nunca visto antes. Todavia, enquanto o industrialismo, parti
CuJannente no seu estágio primitivo, estimulava o individualismo, a
sua 16gica inerente levava à produção em massa, à estandardização e
a vastas unidades econÔmicas. Tanto na industrialização coroo na Re
volução francesa, a tendênoia foi libertar o indivíduo das restrições
do passado s6 para adaptá-lo a novas e mais amplas entidades. A
decadênda dos tradicionais grupos sociais e econÔmicos produziu ine
vitavelmente a mistura da sociedade característica dos nossos tem
pos. Nessa massa social, a tendência igualitária estimulava a mudança,
enquanto uma atividade econômica em larga escala, aliada a formidável
aumento populacional, pretendia nova estratificação da sociedade."
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Era natural que as instruções, ao impacto de forças tão grandes, fossem
abaladas e sofressem modificações de estrutura. E o Estado, para manter O
próprio equilíbrio, procurou adaptar-se às "exigências contraditórias" e se viu
dotado de "governo enérgico, tanto na extensão de suas responsabilidades como
no número daqueles que as assumiam",

No Brasil, o movimento revolucionário de 1964 edlkliu no instante em que
o equilíbrio do Estado fora comprometido, originando Governo forte justa
mente em virtude da extensão das suas responsabilidades. O Congresso, durante
todo o processo que desembocou no 31 de março, pennanecen em vigília, atento
ao exacerbamento e <..'Olaborando para que a nova ordem se instalasse, aceitando,
em nome do bem comum, restrições impostas pelas contingências. Assim pode
mos hoje ver assegurada a mudança regular, periódica e pacífica dos homens
do Governo, ao mesmo tempo em que se desenvolve o processo de tolerância
pelas opiniões opostas. Em ambas as Casas, Q debate de questões transcen
dentais se realiza dentro das características democráticas, exercendo a oposição
os direitos franqueados pela Carta Constitucional. Isso tranquiliza a todos, por
quanto afinnadO está o exercício do sistema democrático no Brasil, onde Ex:e~

cutivo, Legislativo e judiciário se empenham em superar dificuldades institu~

cionais e cumprir, cada qual de per si, a parcela de poder conferida pela Lei
Maior. Pode-se dizer que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário completam
a Unidade do Poder, numa gradação sugerida pela conjuntura.

Vez em quando, surgem os chamados tecnicistas, que procuram minimizar
e mesmo negar o Poder Legislativo. A grande maioria de tais propagandistas são,
inegavelmente, especialistas de mérito discutível ou peritos sem experiência
maior, todos politicamente despreparados, dando as máos aos inimigos da De~

mocracia.

Por outro lado, aparecem os que enxergam o Congresso Nacional reduzido
em suas funções de Poder legiferante.

Evidentemente, uma e outra posição se assentam em base falsa. O que tem
ocorrido, muita vez, é o esquecimento, por parte do analista, de fatores ponde
ráveis na evolução da estrutura dos Parlamentos, Os próprios sistemas de Go
verno têm sofrido modificações profundas. A democracia, por exemplo, se origi
nou na Grécia. Mas todos os estudiosos da Política estão de acordo em que "o
uso que os gregos faziam de democracia não tem aplicação alguma às circuns
tâncias atuais porque para os gregos implicava escravatura, baseando-se, de
fato, nela, sendo, portanto, inteiramente diferente de tudo aquilo a que se
aplicaria hoje em dia", (Cf. G.C. Field - in looria Política",) Tanto que, na
interpretação de Democracia, ° Prof. E. 11. Carr salientou:

"Não se ganhará muito ao levar a busca até o mundo antigo, em que
o tenno foi inventado, porquanto as democracias gregas baseavam-se
abertamente na direção de uma classe privilegiada e dificilmente se
situaria dentro de qualquer definição moderna do termo, ocidental ou
russa.,.
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Aristóteles faz em "A Política" afirmatjvas que poderiam prevalecer na
sua época; entretanto, na atualidade, carecem de validade. Diz, para exem
plificar:

"As revoluções surgem, não para pequenas cousas, mas de causas mÍ
nimas. O seu objetivo sempre tem importância. As menores causas se
agravam quando atingem os senhores do Estado. :e o que aconteceu
outrora em Siracusa: o governo foi mudado devido a uma questão de
amor havida entre dois magistrados. Um deles fez uma viagem; o
outro aproveitou a ocasião para captar a afeiçãd de uma jovem que o
seu colega amava. O primeiro, por sua vez, para Se vingar, atraiu à
sua casa a mulher do rivaL Todos os magistrados tomaram partido de
um ou de outro, e disso resultou a discórdia gera!."

Episódios de tal ordem poderiam ocorrer em sociedades antigas que não
tinham a complexidade estrutural das que constituem o mundo contemporâneo.

Também o liberalismo e o marxismo foram ultrapassados. O primeiro pre
gava a liberdade e a razão como realidades supremas para o indivíduo; o se
gundo encontrava motivo no papel do homem na elaboração política da história.
Atualmente, o marxismo não passa de retórica e excessos políticos, enquanto o
liberalismo se afígura como "'forma trivial e irrelevante de mascarar a realidade
social".

a mundo ocidental prefere as vantagens do regime democrático e proclama
os seus valores; os países socialistas se consideram praticantes do sistema. Cada
país que se confessa democrático, entretanto, dispõe de regras próprias, de
modelo seu, caldeado pela experiência nacional e fundamentado em determi
nadas definições e axiomas. Para muitos, a democracia está em perigo. O mundo
moderno, em que as condições de concorrência se aprofundam mais e mais,
principalmente pela ação agressiva dos Estados totalltários, teria, como con
seqüência da competição, a redução gradual das possibilidades de sua manu
tenção.

Há quem afirme "que as suposições democráticas acerca de tolerância,
discussão, responsabilidade das lideranças e inclinação ao ensaio, se baseiam
em expectativas irreais de racionalidade e maturidade de parte dos indivíduos,
e especialmente dos líderes". Isso é lembrado por Gvendolen M. Carter e John
H. Herz (in "Governo e política no século XX"), os quais acrescentam que os
críticos da democracia "garantem, além disso, que a ideologia totalitária exerce
uma atração mais forte do que a democracia na sociedade atual relativamente
enraizada, industrializada e urbanizada. Essas críticas e dúvidas acerca da demo
cracia se enquadram assim em três categorias: a eficiência de sua organização;
as suposições sobre a capacidade humana e a força do seu apelo em tempos de
incerteza e tensão. Por outro lado, outros duvidam da capacidade da democracia
em lidar eficientemente com os neg6cios externos da idade nuclear".

Não ficam ai tais restrições. Há os que duvidam "se o executivo demo
crático pode ser decisivo e de longo alcance, ao mesmo tempo que responsável
perante o público". Há quem negue validade às lideranças políticas e os que
chegam a indagar se "o direito de votar todos os ands, Ou de quatro em quatro
anos, seria verdadeira fonna de participação política".
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Desde que o homem se organizou em sociedade, procura-se a melhor fonna
de Governo, Nessa busca incessante, a autoridade goveJ:namental tem sido
encarnada pelo faraó, pelo sátrapa ou pelo rei, pelo tirano ou pelo imperador,
pelo ditador ou pelo presidente. A democracia grega ensejou a democracia
americana iniciada por Thomas Jefferson, para quem "o governo representativo
começara algo intrinsecamente novo na experiencia humana".

O Brasil adotou o estilo político representativo, conscíen!e de que seguiria
"a maior realização isolada do homem, no arranjo das relações políticas". Inega
velmente, a humanidade - que passara pelo poder irresistível dos déspotas
(Assíria, Babilônia, Egito, Macedônia, Roma) e por tantas formas brutais de
eompuJsão do indivíduo~ que tivera injustiças codificadas em lei e vilões na
distribuição da justiça - estava diante de uma solução política genial: dispunha
de liberdade de pensamento e de ação. Edmund eahn, no livro "O impasse da
democracia", admite que:

"A condição do democrata apresenta-se como algo novo e jovem na
,~uperfície da Terra, e a sua atuação no sentido da criação poHtica
apenas começou. Em todos os tristes estágios da história, o dele é o
primeiro que, graças à inteligência, induzirá os elementos de uma
sociedade justa à existência prática."

Quando a Nação brasileira se encontrava na plenitude dos seus direitos
democráticos, foi intensamente trabalhada pejos inimigos do sistema represeo·
tativo. O Congresso era alvo continuado dos adversários, que chegaram a qua
lificá-lo de "Clube", O ambiente nacional passou a ser tumultuado pelas crises
geradoras da intranquiJidade social. Sobreveio a desorganização econÔmica e
a instabilidade se instalou na faixa política. A democracía brasileira, desam
parada, ficou à merce de um vendaval de greves, insatisfações, desassossego e
desvario, açulado até pelos próprios organismos governamentais.

Em determinado instante, atendendo ao maior movimento popular dos
últimos tempos, as Forças Armadas compreenderam, sob a instância do próprio
Poder Político, a necessidade de intervenção. Reconheciam, naquele instante,
que o sistema democrático era o mais conveniente aO País. Mas a democracia
brasileira se encontrava combalida, indefesa, ameaçada de sucumbir ao ataque
persistente dos que a negavam. E quando tudo parecia perdido. ecIodiu o
movimento de 31 de março de 1964.

O Congresso, ~ontra o qual se lançavam os inimigos da democracia, per
maneceu aberto e elegeu o primeiro presidente revolucionário. Se houve ação
que atingiu membros do Parlamento, a instituíção foi preservada e prestigiada.
A experiência, contudo, exige total amparo ao sistema democrático. E somente a
austeridade da Revolução poderá salvar a nossa democracia

Se me perguntassem qual o modelo brasileiro de Governo. não teria dúvida
em qualificá-lo de "democracia renovadora" que permite a liberdade de pen
samento e ação, mas impede o desencadeamento de forças negativas, que íntran
quilizem e tumultuem o processo desenvolvimentista, no plano econômico, social

. e político.
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~ praticando a democracia vigilante que o Brasil encontrou o seu caminho

e passou, em poucos anos, de um País marcado por cris~s permanentes e infla
ção galopante, a constituir exemplo de trabalho, tenacidade e progresso. A
compreensão brasileira é de que a liberdade de pensamento e de ação é essencial
ao homem; no entanto, é preciso que também haja respeito ao semelhante. à
autoridade, à lei.

Nenhuma restrição é feita ao indivíduo. As garantias individuais perma
necem no texto constitucional, na lei e na ordem instituída. Mas a liberdade
só pode ser assegurada, desde lllle o homem livre tome a si o encargo de zelar
pela instituição que lhe permite o benefício e a honra de ser livre. O modelo
brasileiro continua democrático; a experiéncia, na entanto, sugeriu a vigilância
permanente, para a segurança em favor da democracia.

Para Pontes de Miranda, "todo problema político dos nossos dias gira em
torno da elaboração da lei". Isto porque o entendimento é este: qtwm faz (j lei
é o mestre da vida social. O grande mestre do Direito assegura que assenho
rear-se da função legislativa tem sido a preocupação de todos os movimentos
reformistas. Considera ele, portanto, a feitura das leis o maior lJoder. E enfatisa
(in "Comentários à Constituição de 1967" - Tomo lI, pág. 528):

"Em todas as Constituições, o coração está nos artígf)<; em ljl/e se decide
qual o corpo, ou o indivíduo, que delibera, na transformação dos pro
jetos em lei. É a seta que vai da dimensão polítíca à dimensão iurídica.
Se o corpo ou o indivíduo tem a iniciativa, o exame e a deliberação 
de tudo dispõe."

O arf. 27 da Constituição estabelece (llle "o Poder Legislativo é exercido
pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal". Esse mesmo texto integrava as Cartas de 1946 (art. 37) e de 1967
(arf. 29). ~ a manutenção da bicameralidade, assim definida:

nA Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, elei
tos, entre cidadãotJs maiores de vinte e um anos e no exercício dos di
reitos políticos, por voto direto e secreto, em cada E~tado e Território"
(art. 39 da Constituição).

"O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados, eleitos
pelo voto secreto e direto, dentre os cidadãos maiores de trinta e cinco
anos, no exercício de seus direitos políticos, segundl'} o princípio majo
tário." (Art. 41 da Constituição.)

Quanto às atribuições do Poder Legislativo, o texto constitucional aponta:

"Art. 43. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidento;>
da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União,
especialmente:

I - tributos, arrecadação e distribuição de rendas,

11 - orçamento anual e plurianual; abertura e operação de crédito,
dívida pública; emissões de curso forçado;

UI - fixação dos efetivos das forças armadas para o tempo de paz;

IV - planos e programas nacionais e regionais de df'senvolvimento;
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v - críação de cargos públicos e fixação dos respectivos vencimentos,
ressalvado o disposto no item III do art. 55;

VI - limites do tenit6rio nacional; espaço aéreo e marltimo; bens de
domínio da Uniãoj

VII - transferência temporária da sede do Governo Federal;

VIII - concessão de anistia; e

IX - organização administrativa e judiciária dos Territ6rios."

Além disso, no art. 44. a Lei Maior aponta, como de competêtliCia exclusiva
do Congresso NacionaI:

"I - resolver definitivamente sobre os tratados, convenções e atos in
ternacionais celebrados pelo Presidente da República;

II - autorizar o Presidente da República a declarar a guerra e a fazer
a paz; a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território na·
cional ou nele permaneçam temporariamente, nos casos previstos em
lei complementar;

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se
ausentarem do País;

IV - aprovar ou suspender a intervenção federal ou o estado de sítio;

V - aprovar a incorporação ou desmembramento de áreas de Estados
ou de Territórios;

VI - mudar temporariamente a sua sede;

VII - fixar, para viger na legislatura seguinte, a ajuda de custo dos
membros do Congresso Nacional, assim como os subsídios destes, os
do Presidente e os do Více-Presidente da República;

VIII - julgar as contas do Presidente da República;

IX - deliberar sobre o adiamento e a suspensão de suas sessÓes."

O Senado Federal, pelo art. 42 da Constituição, tem competência privativa
para o seguinte:

"1 - julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade e
os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com
aqueles;

H - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal e o Pro·
curaoor-Geral da República, nos crimes de responsabilidade;

IH - aprovar, previamente, por voto secreto, a escolha de magistrados,
nos casos determinados pela Constituição, dos Ministros do Tribunal de
Contas da União, do Governador do Distrito Federal, bem como dos
Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dos Chefes
de Missão diplomática de caráter permanente;
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IV - autorizar empréstimos, operações ou acordos externos, de qual
quer natureza, de interesse dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios, ouvido o Poder Executivo Federal;

V - legislar para o Distrito Federal, segundo o disposto no § 1ÇI do
artigo 17, e nele exeI'cer a fiscalização financeira e orçamentária com
o auxílio do respectivo Tribunal de Contas;
VI - fixar, por proposta do Presidente da República e mediante reso
lução, limites globais para o montante da dívida consolidada dos Estados
e dos Municípios; estabelecer e alterar limites de prazo, mínimo e
máximo, taxas de juros e demais condições das obrigações por eles
emitidas; e proibir ou limitar temporariamente a emissão e o lança
mento de quaisquer obrigações dessas entidades;

VII - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou decreto
declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal;

VIII - expedir resoluções; e

IX - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos de seus
serviços e fixem os respectivos vencímentos."

Cumpre ainda assinalar, no que diz respeito à competênda do Senado
Federal, o art. 23, § ~ 29 e 59, e o parágrafo único do art. 171 da Emenda
Constitucional nQ I, de 1969:

"Art. 23. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos
sobre:

I - transmissão, a qualquer título, de bens imóveis por natureza e a
cessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia,
bem como sobre a cessão de direitos à sua aquisição; e

11 - operações relativas à circulação de mercadorias, realizadas por
produtores, industriais e comerciantes, impostos que não serão cumu
lativos e dos quais se abaterá, nos termos do disposto em lei comple
mentar, o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro
Estado.
§ 19 _ , , .

§ 2Çl O imposto de que trata o item I compete ao Estado onde está
situado o imóvel, ainda que a transmissão resulte de sucessão aberta
no estrangeiro; sua alíquota não excederá os limites estabelecidos em
resolução do Senado Federal por proposta do Presidente da República,
na forma prevista em lei.

§ 39 , .

§ 4\1 .

§ 59 A alíquota do imposto a que se refere o item n será uniforme
para todas as mercadorias nas operações internas e interestaduais; o
Senado Federal, mediante resolução tomada por iniciativa do Presidente
da República, fixará as alíquotas máximas para as operações internas,
as interestaduais e as de exportações.
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Art. 171. A lei federal disporá sobre as condições de legitimação da
posse e de preferência para aquisição, até cem h~tares, de terras pú
blicas por aqueles que as tomarem produtivas com o seu trabalho e o
de sua família.

Parágrafo único. Salvo para execução de planos de reforma agrÁria,
não se fará, sem prévia aprovação do Senado Federal, alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a três mil hectares."

Já a Câmara dos Deputados tem competência priva~iva sobre o seguinte
(art. 40):

"} - declarar, por dois terços dos seus membros, a procedência de
acusação contra o Presidente da República e os Ministros de Estudo;

li - proceder à tornada de contas do Presidente da República, quando
não apresentadas ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após
a abertura da sessão legislativa;

UI - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos de seus
serviços e fixem os respectivos vencimentos,"

Ai estão alinhados os pontos que permitem a compreensão meridiana do
Congresso Nacional, na atualiJade brasileíra. Todo o traballio de elaboração
das leis lhe é submetido, Inclusive os decretos-leis baixados pelo Presidente da
República lhe são levados a exame, na forma do § 19 do art. 55, podendo
haver rejeição.

xxx

Para muitos, o Parlamento está em crise, no mundo. O Estado moderno
estaria forçando a ampliação dos poderes do Executivo, em detrimento do
Legislativo. Por isso mesmo, as Casas legislativas estariam fadadas ao fecha·
mento. Tal entendimento chegou a causar pânico em certos setores políticos,
permitindo intensa campanha visando à reforma do Legislativo.

Embora admitindo a necessidade de reformulação do processo de feitura
das leis, descreio no desaparecimento do Parlamento, como instituição. Prin·
cipalmente no Brasil, onde o direito constitucional desconhece a hipótese, con·
forme esclarece o insigne Pontes de Miranda:

"A Constituição de 1967, como a de 1946, a de 1934 e a de 189l.
desconhecem a dissolução do Congresso NacionaI."

A reforma do Legislativo deve ser entendida como necessidade de 9C'Gm·

panhar a evolução das conquistas humanas, em todos os setores de atividade.
~ uma ação de revigoramento, de renovação dos métodQs de trabalho, para
tomar-se mais e mais eficiente. Agora mesmo, o Senado Federal e a CAmara
dos Deputados se interessam pelo assunto, não pelo temor do desaparecimento
do Legislativo, mas pela compreensão de que é imprescindivel dotar-se de
novos elementos de trabalho, para o real cumprimento de suas obrigações
constitucionais.



A fORMAÇAO E O TREINAMENTO

DE PROFESSORES E ESPECIALISTAS

DO ENSINO DE 1.0 GRAU E A

VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR (*)

Depulado ADERBAL JUREMA

Venho ao Rio Grande do Sul com a alegria de nordestino que acre
dita nas palavras quando elas transmitem um estado de esptrito. Palavras
de entusiasmo e de esperança no que a Assembléia Legislativa do Estado
está realizando com este simpósio sobre a Reforma do Ensino de 1Q e
?Q graus, iniciativa do Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho, aprovada
pelo Congresso Nacionat e sancionada pelo Presidente Emílio Garrastazu
Médici, em 11 de agosto de 1971.

A Revolução de março de 1964 assumil,l um compromisso para com
o povo que, para ser integralmente cumprido, necessita da participação
de todos os brasileiros. ~ o oe queimar as etapas do nosso desenvolvi
mento dentro da ordem constitucional, sem condescender, entretanto,
com soluções demagógicas ou lineares. A problemática da educação no
Brasil tem sido estudada sob os mais variados ângulos, desde o seu
desenvolvimento histórico até a sua colocação no complexo econõmico~

social. Através de uma vasta Jlteratura sobre a evolução da educação em
nosso Pais, pode-se, hoje, dizer que os diagnósticos e as soluções estão
praticamente equacionados no tabuleiro das metas prioritárias nacionais.
Com o ingresso desta Naçào na era dos computadores e o despertar da
economia para os problemas de infra-estrutura sóCio-culturais, cuida~se

(0) Confuêncla pronunciada na ABSembléia Legislativa do Rio Grande do Sul. no
encerramento do "Simpósio sobre a Reforma do En&1no". em 25 de maio de 1972, em
Porto Alegre.
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de evidenciar o custeio com a educação como um investimento de capital
em seres humanos. Sabemos que um Pais de quase cem milhões de
habitantes, distribuldos em dimensões continentais, não pode, da noite
para o dia, por em execução a todo pano uma poUtlca de Investimento
que resolvesse todos os nossos desnlveis e corrigisse todas as nossas
necessidades culturais.

Somos, ainda, uma Nação que paga dividendos históricos por conta
da nossa formação patriarcal, responsável pela estrutura sócio-polftlca
até os idos de 1930, quando a Revolução Liberal tentou iogar essa estru
tura no fosso histórico das coisas superadas. Sabemos, também, de expe
riência por demais provada, que não se modifica uma consciência his
tórica com atitudes e atos meramente políticos. A Revolução de 1930
trouxe como bandeira o voto secreto na representação popular e, conse
qüentemente, a alfabetização em massa para fabricar eleitores.

A EDUCAÇÃO NAS CONSTITUIÇOES

Se fizermos um estudo comparado das Constituições do Brasil, a
partir da Imperial de 1824 até a neo-republicana de 1967, incluindo a
Emenda Constitucional n9 1, de 17 de outubro de 1969, o saldo positivo
se destaca pela importância que foi tomando a educação nos textos cons
titucionais. A Constituição de 1824 subestimou o problema educacional
brasileiro, tratando-o pertunctoriamente em dois ou três artigos. A Repu·
blicans de 1891, 10rjada sob a pressão de recentes acontecimentos, não
foi mais pródiga do que a sua colega monárquica, Somente em 1934
tivemos, pela primeira vez, em texto constitucional, um capitulo minucioso
sobre os sistemas educacíonais brasileiros. E dai por diante as Consti·
tuições de 1937, 1946 e 1967 e a Emenda Constitucional de 1969 tomaram
como modelo o capitulo da de 1934. Pela primeira vez, porém, na Emenda
Constitucional de 1969 declarou-se, sem rebuços, que a educaçlo , di
reito de todos e dever' do estado.

As escrituras sagradas falam nos tempos de semear, de colher e de
muitos outros tempos de fazer. este verbo tão ocupado por uma Nação
que está em tempo de mudança de velhas estruturas para formas novas
de vida que consigam conservar Integras as nossas mais salutares e belas
tradições de trabalho, inteligência e gosto de viver a vida com esperança.

Vindo de tão longe, de meu querido Pernambuco dos altos coqueiros,
não posso deixar de saudar, nestes legitimas representantes do povo
gaúcho, os irmãos amados do Sul que são as sentinelas continentais dos
tempos de renovação que estamos vivendo em todos os seus aspectos
econômicos, sociais e culturais, desde a ampliação de nossa capacidade
de exportação, o aumento de participação da comunidade nos bens de
produçAo e a expansão do conhecimento através da escola, da comuni
cação e da dinâmica de entendimento mútuo entre as pessoas.

A EDUCAÇÃO NO BRASIL COLONIA

Vale, nesta altura. retrocedermos ao Brasil Colônia, tomando por
ponto de partida as Cartas Régias e os Alvarás dos Reis de Portugal na
época em que o Marquês de Pombal, por determinação real, instituiu o
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ensino público neste Pais, em conseqüência da expulsão dos Jesultas
que aqui foram os primeiros educadores organizados em colégios, ini
cialmente nas capitanias da Bahia e de São Vicente.

Diz o educador A. Carneiro Leão que "a Carta Régia de 1772 foi o
primeiro ato do poder público para a organização e administração do
ensino no Brasil". Aliás, naquele distante ano de 1772 várias Cartas Ré
gias e Alvarás foram expedidos em função da administração e reforma
do ensino do Reino, com a sadia preocupação de atualizá-lo. Deve-se
isto sem dúvida ao espírito esclarecido do Marquês de Pombal, que ten
tou sacudir Portugal do marasmo educacional em que vegetava. Em
documento público, datado de 26 de agosto de 1772, "Dom José, por
Graça de Deos Rei de Portugal e dos Algarves, d'aquem, e d'além Mar,
em Africa Senhor de Guiné, e da Conquista, Navegação Conmercio da
Ethiopia, Arabía, Persia, e da lndia & eia", baseado em "Consulta da
Junta de Providencia literária de vinte e oito de agosto do ano próximo
passado, e pelo Compêndio Histórico dOi estado da Universidade de
Coimbra" chamava a atenção para a "total ruina em que se achavão as
letras na dita Universidade, por effeitos da destruição dos bons, e lou
vaveis Estatutos antigos; e da caviJosa, e sinistra Legislação, com que
depois delles farão regulados os Estudos Públicos da mesma Universi
dade", ordenava ao seu Ministro que "não só arrancasse e extirpasse as
raizes de tantos deffeitos, vicias, e maquinações de ignorancia artifi
cial. .. ", como também, "por meio de Regras, e Methodas uteis, e lumi
nosos segurasse para sempre, e perpetuasse na mesma Universidade em
estado f10recente as Artes, e Sciencias."

Dom José, nesta Carta Régia, confiante no "Zelo, Prestimo e Fide
lidade" de seu Ministro, incumbiu o Marquês de Pombal da missão real
de "restabelecer as Artes e as Sciencias da ruínas, em que se acham
sepultadas: fazendo publicar os Novos Estatutos; removendo todos os
impedimentos e incidentes, que ocorreram contra a prompta e fiel exe
cução delfes."

A partir desse documento em que o Marquês de Pombal ficou inves
tido de todos os poderes no campo educacional, começou no Reino a
Reforma não só dos métodos educativos como a implantação de uma
autêntica reforma administrativa que iria se estender à educação de grau
primário e médio, naquele tempo chamados de estudos menores. Por
isso mesmo, na Carta Régia datada de 1O de novembro qe 1772, Dom
José já assinalava "as Letras, que acabo de restaurar, ... " em sete itens
estabelecia o "imposto único" para aplicação "do mesmo ensino público,
em lugar das sobreditas Collectas".

Antes, a 6 de novembro do mesmo ano, já insistindo na tecla de que
maquinações e abusos ameaçavam arruinar as Letras de seus Reinos e
Domlnios, criou a rede de Escolas Públicas, regulou a seleção dos pro
fessores e deu outras providências de oretem administrativa, enumeradas
em 8 itens, uma espécie de lei de diretrizes e bases da educação do Rei
no. Foi a partir essa Carta Régia que o Marquês de Pombal estendeu o
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sistema de ensino público à jo....em colônia d'além mar, em substituição
à escola confessional dos jesuftas.

No ítem 11, Dom José ordenava "que os Exames dos Mestres, que
forem feitos em Lisboa; quando não assistir o Presidente, se façlo na
presença de hum Deputado, com dois Examinadores nomeados pelo dito
Presidente". Estendia o local dos exames a Coimbra, Porto e Evora, isto
no território pátrio. Nas Capitanias de ultramar também. A partir desta
"ordenação", que é sem dúvida o primeiro exame de suficiência da nossa
história comum, nenhum mestre podia ser admitido sem passar por eSS8
prova, visando acabar com os professores improvisados e despreparados.

Em outros itens estabelece regras de programação didática e chega
a ordenar "que as pessoas que quizerem dar Lições pelas casas parti
culares, o não possão fazer antes de se habilitarem para estes Magist..
rios, com Exames, e Approvação da Meza; debaixo da pena de cem cru
zados pagos da cadeia pela primeira vez; e pela segunda da mesma
condenação em dobro, e de cinco anos de degredo para o Reino de
Angola."

Pelo rigor da pena, pode-se, hoje, avaliar a ....isão antecipadora do
Marquês de Pombal em relação à educação e cultura de seu povo, ten
do-se em conta também que ele assim agia por fortes razões de Estado,
a fim de evitar que os "agentes subversi'los" e os ignorantes da época
se infiltrassem no magistério.

Com a vinda de D. João VI para o Brasil, em 1808, o pais foi sa
cudido por uma onda de novos conhecimentos cientrficos, embora nlo
se manifestassem em textos legais extensivos a todas as provlncias.

NO IMP~RIO

A primeira Constituição brasileira, datada de 25 de março de 1824,
artigo 179, item 32, anuncia: "A instrução primária é gratuita a todos os
cidadãos." E no 33 diz: "Colégios e universidades, onde serão ensinados
os elementos das ciencias, belas-artes e artes." São esses os únicos,
mas eloqüentes, textos educacionais consignados na primeira Constitui
ção do Império do Brasil. O ensino primário, gratuito como obrigava a
Constituição do Império, estava na dependência da administração das
provlncias e somente a Lei de 12 de agosto de 1834, no perlodo regen
cial, O chamado "Ato Adicioflal" estabelec!!u a respeito das assembléias
provinciais:

"Art. 10. Compete às mesmas assembléias legislar:
1Q} sobre a divisão civil, judiciária e eclesiástica da respectiva
provlncia e mesmo sobre a mudança da sua capital para o lugar
que mais convier;
29) sobre a instrução pública e estabelecimentos próprios 8 pro
movê-Ia. não compreendendo as faculdades de medicina. os cur
sos juridicos, academias atualmente existentes, e outros quais
C1uer estabelecimentos de instrução que, para o futuro, forem
criados por lei geraL"
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A carreira do professor no Brasil, segundo Gilberto Freire, em traba
lho para a Universidade de Londres (1953), representava mais um status
do maior respeito do que propriamente uma profissão dignamente remu
nerada. O professor secundário era escolhido "entre advogados, médicos,
padres, engenheiros, com pouco ou nenhum treino especifico na atividade
do magistério em que ingressava de improviso". Assinala ainda Gilberto
Freire que "a essa falta de preparação sistemática é fácil assocíar a au
sência de qualidade realmente pedagógica na maior parte dos professores
de ensino secundário no Brasil durante o Império (1822-1889) e na cha
mada Primeira República (1889-1930), embora não se deva esquecer que,
1"'0 meio de professores secundários desse velho tipo, houve, no Brasil,
considerável número de homens notáveis, não somente pelas suas qua
lidades de letrados como pelas suas virtudes pedagógicas". A improvi~

sação e o auto-didatismo não preocuparam os responsáveis pela instru
çãO pública no Império.

De iniciativa dos governos provinciais surgiram as primeiras escolas
normais que funcionavam sempre a partir das 4 horas da tarde, onde de
zenas de jovens procuravam o titulo de professor do ensino normal, os
Ir adicionais mestres de ler e escrever de que nos falam as Cartas Régias.
Verdade é que o ensino público gatinhava neste Paí~ mais preocupado
sem dúvida com a sua afirmação imperial do que com a preparação da
sua juventude. O primeiro estabelecimento de ensino secundário, no
Brasil, foi criado em Pernambuco, com a instalação do Liceu Provincial,
em 1826, no Recife, um ano antes da criação oficial dos cursos jurídicos
de Olinda e São Paulo. Os seus professores foram- recrutados no que a
Provincia pernambucana possuía de melhor na Igreja Católica, nas Le
tras, nas Ciências e nas Artes liberais do século XIX.

Seguem-se o Liceu Provincial da Bahia, em 1836, e o Colégio Pedro
11. instalado no Seminário São Joaquim no Rio de Janeiro, em 1837. Pos
teriores a esses liceus surgiram as escolas normais já por mim referidas.
Fora deste quadro, a criação de Qscolas e universidades ficaram apenas
nas boas intenções de alguns educadores e na fala de alguns parlamen
tares do Rio de Janeiro.

FORMAÇÃO DO MAGIST~RIO

As esperanças de um melhor atendimento ao problema de formação
do magistério, acenadas por Benjamin Constant, não tomaram corpo na
Constituição republicana de 1891. A velha idéia de duas grandes uni
versidades, uma em São Paulo e a outra em Olinda, Pernambuco, não
vicejou. Um pouco antes da proclamação da República, o Governo Im
perial convocou, para 19 de junho de 1883, "um congresso de instrução,
a fim de consultar as luzes e experiência de pessoas habilítadas, subme
tendo a seu estudo coletivo os principais assuntos concernentes ao en
sino público."

Para esse Congresso de Instrução temos noticia de uma tese sob o
titulo: "Organização do professorado para os jardins da infância, para o
ensino primário e secundário." Diz Primitivo Moacyr, na sua monumental
obra "a Instrução e o Império" (11 Volume) que houve um único relatório,
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aliãs, sem conclusões sobre esta tese, do Or. Menezes Vieira. que destaca
do relatório os seguintes conceitos: "A situação dos professores públicos
é a mais pungente Que se pode imaginar; para isto concorrem os pro
gramas e regulamentos e avisos contraditórios. a falta de inspeção. o
desprezo quase geral, a desigualdade entre os antigos adjuntos e novos
diplomados pela Escola Normal, a carência absoluta de livros e utensllios
escolares. A organização do professorado para os jardins da infância
compete à associação que tratar do assunto, não dispensando-se um
curso normal. A organização do professorado brasileiro depende do ci
dadão que sobraçar a Pasta de ministro da instrução",

Reformas Benjamin Constant (1891), Epitãcio Pessoa (1901). Riva
dévia Corrêa (1911), Carlos Maximiliano (1915) e João Luis Alves Rocha
Vaz (1925/1926), não modificaram a paisagem, A formação pedagógica
do magistério brasileiro para o ensino médio começou com a criação.
em 1934, das faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, que inclufam
também o curso para preparação, em nivel superior, de técnicos em Pe
dagogia, A maioria dos institutos de educação. localizados de preferência
nas Capitais dos Estados, eram melhor equipados, de maior capacidade
de matricula. nunca, porém, estabelecimentos de ensino com outros cur
sos de especialização e aperfeiçoamento. como deveriam ter sido,

As reformas Francisco de Campos (1931/1932) e Gustavo Capanema
(1942) passaram a exigir professores para o ensino secundário com for
mação de nivel universitário. A Lei de Diretrizes - a carta de alforria da
educação nacional - como tive a oportunidade de saudá-Ia por ocasião
da sua aprovação, pela Câmara dos Deputados, em 1959, no Rio de Janeiro.
graças ao trabalho, a pertinácia, a inteligência e a dedicação de um pu
nhado de parlamentares, chefiados pelo educador gaúcho, o eminente ex
parlamentar e professor Coelho de Souza, meu colega duas vezes. como
parlamentar e como ex-secretário de educação - ele no Rio Grande
do Sul. e eu em Pernambuco, ambos, por feliz coincidência histórica, sob
o comando executivo do Marechal Osvaldo Cordeiro de Farias, interventor
neste Estado e Governador de Pernambuco, ao descentralizar o en
sino, criou - como assinala o Prof. Newton Sucupira em conferência
pronunciada recentemente, ao Conselho Federal de Educação - uma
riqueza de virtualidades que não foi completamente explorada pela admi
nistração pública escolar quer federal, quer estadual. Assinalam alguns
críticos desse respeitável estatuto da educação, não menos respeitáveis
nas suas restrições, que essa lei complementar da Constituição foi muito
sóbria quanto à formação de professores e especialístas em educação,
esquecidos de que estávamos lançando as balizas das diretrizes e bases
pela primeira vez em termos eminentemente descentralizadores para que
atendessem a continentalidade deste Pais, sem restrições quanto ao
aproveitamento das contribuições regionais. Diz porém o matuto da mi
nha terra que na prática a teoria é outra coisa. Dai passados os tempos
o Governo da Revolução resolveu em boa hora aceitar o desafio das
omissões e dos problemas aparentemente sem solução. E fez a reforma
da universidade brasileira, completando agora com a reforma do ensino
primário e médio.
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A REFORMA DO ENSINO DE 19 E 29 GRAUS

19

Autor e ator dessas reformas, como legislador e como professor
universitário, não posso deixar de trazer a esta Casa Legislativa do Povo
do Rio Grande do Sul o meu testemunho de como a Mensagem de Sua
Excelência o Presidente Garrastazu Médici, enviada ao Congresso Na
cional em 1971, encaminhando um anteprojeto de lei de diretrizes e bases
para o ensino de primeiro e segundo graus, motivou os parlamentares das
duas Casas do Congresso. Basta que se atente para as 357 emendas
apresentadas pelos Senhores Congressistas. Esse número expressivo de
emendas demonstra - como assinalei no meu relatório à Comissão Mista
do Congresso Nacional, presidida pelo Senador Wilson Gonçalves 
quanto o projeto sensibilizou o Congresso Nacional e fato mais signi
ficativo do que a quantidade de emendas apresentadas, é o aspecto
qualitativo das sugestôes oferecidas pelos nobres senadores e deputados.
Daí termos nos inclinado pela apresentação de um substitutivo, porque
só assim poderíamos, através de emendas aceitas, emendas parcialmen·
te aproveitadas em subemendas e emendas de relator, encontrar um
denominador comum que representasse, em texto legal, a comunhão de
esforços e de pensamento do Executivo com o Legislativo.

A profu nda modificação que a Lei nQ 5.692, ora motivando um sim·
pósio nesta Casa, introduziu na escola primária e média brasileira, requer
não apenas uma nova tomada de posição dos administradores escolares
dos Estados, como sobretudo uma atitude dinâmica da universidade no
setor de formação do magistérío e dos especialistas em educação. A
lei colocou o professor dentro do contexto da "expansão e atualização"
do ensino, dedicando-lhe um capítulo que, ao lado da manutenção da
sistemática da carreira, queima etapas, tendo em vísta a carência de
recursos humanos para operarem na faixa do magistério nestes vastos e
continentais brasis de nossos dias. Sem a preparação do professor, a
regulamentação de sua carreira através de estatutos de magistério, sem
a sua participação endógena e exógena jamais alcançariamos os obJeti~

vos patrióticos de compatíbilizar a educação com o desenvolvimento do
País. Desenvolvimento envolve um processo de mudança e a educação
nacional hâ de ser o instrumento vãlido para que esse processo se rea~

lize.

Atento ao problema tem se manifestado o Ministro Jarbas Passari
nho que, em repetidos pronunciamentos, vem chamando a atenção dos
centros educacionais do País para a aplicação da reforma que sonhou
e quer tornar realidade nacional. Atentos também estão os doutos mem
bros do Conselho Federal de Educação que, ainda ontem, estudavam
em seminários os principais aspectos da reforma do ensino do 19 e 29
graus e as suas repercussões na universidade. Não menos atentos estão
também os reitores e diretores de institutos diante do desafio que re
presenta a nova formação e treinamento do professor e do especialista
em educação não apenas para o ensino de primeiro e segundo graus
mas, em termos de pós-graduação, para o próprio ensino universitário.
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RESPONSABILIDADE DA UNIVERSIDADE

A universidade brasileira é a ilha de nossas esperanças que deve se
transformar continentalmente em arquipélago de nossas realizações no
campo da pesquisa, do ensino e da educação aplicada. Pafs com mais
de 50% de jovens tem que abrir as comportas do ensino médio para todos
desde que ele não continue a ser aquela instrução acadêmica, sem fi
nalidade própria. A reforma no primeiro grau integrou o educando no
processo, sem obstáculos convencionalmente estabelecidos, como era
O famoso exame de admissão. E, no segundo grau, foi de encontro à
multiplicidade de serviços da era tecnológica, possibilitando a criação
de tantas habilitações quantas as requeridas pelo mercado de trabalho.

Para isso, porém, quero dizer que é tempo de começar. Não que
ignore o esforço dos sistemas estaduais no sentido de implantá-la. Não
é demais insistir que essa implantação não pode ficar dentro dos traba
lhos de planejamento, muitas vezes soberbamente teóricos, porque es
quecem o papel decisivo das universidades locais, das autoridades locais
e da própria comunidade a que servem.

Não por um simples e trivial gesto de hóspede que faço menção ao
trabalho que com grande empenho vem realizando o Governo Euclides
Trichas, através da sua Secretaria de Educação e Cultura, na implantação
gradual desta reforma. Tenho lido e acompanhado'os comunicados dessa
Secretaria de Estado por onde se vê que a recomendação de implantação
gradual, constante da lei, aqui não serviu de pano de boca para adiamento
da solução de problemas fundamentais quanto a sua real aplicação.

A formação do magistério, dentro do espírito didático da lei que fixa
diretrizes para o ensino de primeiro e segundo graus, requer do adminis~

trador escolar uma tática e uma estratégia. Por isso, insisto, é tempo de
começar a reforma completa nos curriculos de formação de professores
para o primeiro e segundo graus nas universidades, sobretudo na área
do ensino de primeiro grau quanto a sétima e oitava séries e na carente
área do ensino de habilitações do segundo grau.

Não se pense ser necessário passar uma esponja em todos os cursos
de formação do magistério existentes. A experiência, o preparo, o equi
pamento pedagógico armazenados nas antigas escolas normais e insti
tutos de educação são materiais prontos para começar. Nada de suntuosos
aparatos burocráticos, de currlculos arquitetados com mentalidade de
"nouveaux. riches" do pedagogismo nacional. Antes um trabalho quase,
diria, franciscano de integração das velhas experiências com uma nova,
mas rica, isto sim, em conteúdo humano, demonstrando que educar é
crrar. ~ criar necessidades novas.

Enquanto os sistemas estaduais de educação podem e devem renovar
periodicamente o conhecimento de seu professorado através de cursos
de treinamento, cabe à universidade brasileira arregaçar as mangas e
modificar de imedjato os chamados currlculos de conteúdo que ainda
persistem nos cursos de formação dos professores de n(vel superior.

Na frondosa árvore do conhecimento universitário hé frutos para
todos. O caráter seletivo da universidade está implicitamente incluído nas
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limitações naturais do gênero humano. Ainda agora precisamos, em todo
o Brasil, de mais do duplo de professores para as prímeiras 4 séries do
primeiro grau, porquanto 50% da rede do ensino público do antigo pri
mário estão nas mãos mal preparadas e mal pagas da humilde professora
municipal. Daí se compreender a urgência que o Conselho Federal de
Educação deu à aprovação do Parecer número 349 que apresenta su
gestões de currículo para a habilitação de segundo grau no exercício
do magistério de primeiro grau. Esse parecer, aprovado em 6 de abril
último, merece ser estudado e adaptado às condições e às peculiaridades
de cada sistema para que de logo as suas sugestões possam ser postas
em funcionamento.

Vale também fazer uma referência ao Parecer nO 355, aprovado em
7 de abriJ passado, sobre "os estudos adicionais instituídos pela Lei
n9 5.692". Ambos dão a palavra oficial do Conselho Federal de Educação
sobre a formação de professores para o ensino de primeiro grau.

Quanto à formação de especialistas em educação, criados peja re
forma universitária, cabe a cada sistema estadual de ensino estabelecer
critérios de prioridade dentro da escala de suas necessidades.

A lei estabelece de plano a carreira ou as profissões de especialis
tas em curta e longa duração, sob a responsabilidade das faculdades de
educação: a) administração escolar de primeiro e segundo graus; b) su
pervisor pedagógico; c) orientador educacional; d) inspetor de ensino;
e) professor do ensino normal. Essa riqueza de especializações não nos
deve perturbar, antes, é um convite à reflexão dos recursos materiais de
que dispomos para investir, visando sempre as melhores condições de
rentabilidade nos serviços educacionais. O próprio Conselho Federal de
Educação, quando diversificou o técnico de pedagogia, possibilitou tam
bém a formação de especialístas em mais de uma habilitação. Um corte
vertical na paisagem educacionaf brasífeira leva-nos a afirmar, sem receio
de contestações bizantinas, que o administrador da escola de primeiro
grau requer, em todas essas especializações, o maior carinho. Ele, em
realidade, é o planeíador de sua escola, o diretor de seus serviços admi
nistrativos e técnicos, o elemento de ligação entre a escola e a comu
nidade, o coordenador das atividades de seus professores, o inspetor e
fiscal de suas próprias deficiências. Isto não impede porém que os sis
temas estaduais procurem através de cursos humanos já existentes na sua
rede de ensino.

o SALARIO DO PROFESSOR E A SUA VALORIZAÇÃO

Essas considerações não podem ser concluídas em linguagem de
computador eletrônico. Não é preciso que o professor seja um fílósofo,
mas é necessário que possua uma filosofia do mundo e da vida, uma
interpretação moral da vida que ele permita vivê-Ia com significação, com
orientação, dando-lhe um balanço, de valor, na velha lição do professor
Aguayo-. O protessor deve conhecer a sua missão, sobretudo porque,
ainda hoje, em plena época das máquinas de ensinar, as características
do mestre, descritas por Kerchensteiner, ainda prevalecem sobre a sua
rígida formação técnica. Enumerava o velho educador austríaco serem elas
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as seguintes: a) llutêntica vocação para formação do homem; b) capacI
dade para realizar essa vocação; c) tendência natura' para cr.ança; d) de
cisão no exercício de sua vocação. Por isso eu acrescel1to: o professor
que não consegue despertar a simpatia de seus alunos é um homem à
procura de uma vocaçào. E o afirmo com a experiência de 22 anos de
diretor de um colégio de provIncia, de professor universitário da Uni
versidade Federal de Pernambuco e da Universidade de Brasi\ia. que
toda prática pedagógica para ser plenamente humana deve estar vln·
curada à idéia de aperfeiçoamento do homem. Educar é um eterno aper·
feiçoar, quer através de modernas técnicas de conhecimento e de rela
cionamento social, hoje incluídas na ciência do século - a comunicação
ou informática -. quer despertando permanentemente o amor, o enten·
dimento e a solidariedade entre os homens.

Tudo isso, porém, não teria consistência, em termos de organizaçAo
social, se não nos preocupássemos com os incentivos e a remuneração
condigna que estão a merecer os professores e educadores brasifeiros.
Ao lado do investimento da rede física do ensino de primeiro e segundo,
graus, para que ela possa oferecer condições básicas de aplicação da
filosofia atualizante da reforma, não podemos, como homens públicos,
esquecer o drama salarial do magistério brasileiro. Vale aqui transcrever
uma quadrilha tosca, recolhida por José Bernardes Fernandes da Gama,
em suas "Memórias Históricas da Prov'ncia de Pernambuco":

"De circumlocuções eu nada sei,

Da minha phrase na constante lei I

O caso conto, como O caso foi,

O ladrão he ladrão, o boi he beL"

JUntem-se portanto, os esforços ou melhor, os recursos da União,
dos Estados, dos Municlpios e das comunidades locais de todos esses
brasis, que "A brisa beija e balança", no sentído de se resolver o problema
crucial da remuneração do professorado de primeiro e segundo graus.

Sem uma solução reaUsUea, tomando-se por base o indice do custo
de vida nas mais variadas regiões deste Pais para uma padroOlzação
móvel de vencimentos, não posso acreditar que saiamos da reforma Ideal
para a real.

Tudo o que fizermos, para aumentar as oportunidades educacionais
de nossa juventude,:. estará no vigor de nossos gestos vivendo 08 anseios
de nossos antepassados. Trabalhar pelo aprimoramento cientifico de nos
sa juventude é alimentar o humos de nossas esperanças na grandeza
desta nação.



DIREITO À PRÓPRIA IMAGEM (*)

ANTÔNIO CHAVES

Catedmllco de DIreIto CivIl
da Faculdadt' de Direito da USP

SUMAHIU

Conceito IIltrodutorw -- Direito li imagem - Fundamento Legal ~
EXCTC/ciu do direito.· I. Uso gratuito da Imagem mediante consentimento
táCito, II Uso gratwto mediante consentimento expresso; lll. Uso
medimltc pagamento: IV Uso contra a vontade do mteressado; V. Uso
para finalidade ofensiva ou torpe ~ A voz corno componente do direito
,i propna imagem -- Name make news - Retribuição econômica do..
imagem ~~.~ Conclusão -_.- Bibliografia consultada.

CONCEITOS INTRODUTóRIOS

Dentre todos os direitos da personalidade, não existe outro tão
humano, profundo e apaixonante como o direito à própria imagem.

Mas o que é que vem a ser "imagem"?
Importa muito fixar-lhe o conceito, para que possamos desenvol~

ver proveitm:amente o tema.
No sentido comum, é a representação pela pintura, escultura, foto

grafia, filme etc., de um objeto qualquer, inclusíve da pessoa humana.
li: esta, evidentemente, que interessa ao direito da personalidade, e

sob um duplo aspecto: no que diz respeito à imagem do homem que
vamos considerar neste estudo, e no que diz respeito ao direito de autor
da imagem artística criada.

Muito embora possamos considerar como imagem a reprodução de
um pé, um braço, u'a mão, um busto, não somente, pois, da pessoa

( • I Conferêncía proferida no dia 28 de abril de 1972. no Salão Nobre da BiblioteCa
Municipal de Araras, a convite da Associação dos Advogados local.
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humana inteira, mas de cada uma das suas partes, é de toda evidência
o interesse primordial que apresenta. o rosto.

JosÉ LUIZ VICENTE DE AZEVEDO FRANcEscHINI (anotações sobre o
conceito forense de deformidade permanente, in Justitia, 8P, v. 56, 1Q
trim 1967) realça-lhe a nobreza lembrando que PLATÃO já previra puni.
ção mais severa para a lesão que o atingisse,

"J!: que sendo o semblante o "espelho dos pensamentos e dos
impulsos do coração", "veiculo das simpatias" (Carrara), "es
pelho das emoções", ."intérprete dos sentimentos", "tradução
sensível da personalidade" (Alcântara Machado ... ), o "vulnus
in facie", sobre violentar as feições ("a melhor parte da beleza",
segundo F. Bacon, em seus "Ensaios", eus. XLIIT) constituía
atrox injuria, reconhecendo-se caráter particularmente ofensivo
em tais lesões."

Levamos a nossa imagem conosco por toda a existência, selo, marca,
timbre, reflexo indelével da nossa personalidade, com que nos chan
celou a natureza, a revelar a olhos prescrutadores, tendências, quali
dades, delicadeza de sentimentos, nobreza de espírito, ou, ao contrário,
defeitos, cupidez, egoismo, grosseria. Facilita a vida e prodigaliza uma
comucópia de venturas aos bem aventurados de feições agradáveis,
amaldiçoa, persegue, humilha os infelizes de feições repulsivas.

Mas justamente por ser algo tão intimo, tão nosso, poder-se-á dizer
realmente que existe um "direito à imagem"? Em que sentido cogitar
da sua proteção?

Se não podemos impedir que ela se fixe fugazmente na retina de
quem a contempla, parece lógico chegar à conclusão de que não comete
ilícito algum o pintor que reproduz de memória as feições de uma linda
mulher, de uma criança, de um velho.

Mais um passo e cheg~remos à conclusão de que ao fotógrafo assiste
o mesmo direito.

Se ninguém poderá impedir, no seu convívio com outras pe!tSoas,
que estas tenham a visão direta da sua figura por que hão de os juristas,
estes eternos criadores de complicações, com suas distinções e sutilezas,
criar dificuldades no que diz respeito às reproduções?

Se a imagem nada mais é, afinal, do que o simples reflexo da luz
num corpo, iremos então admitir que alguém tenha arbítrio com rela
ção a um fenômeno natural da física, daquilo que não passaria da
sombra de urna sombra?

Eis ai, senhores, apenas algumas das objeções levantadas por uns
tantos eminentes precursores destes estudos: VENZI, PIOLA~CASELLI, N.
COVIELLO, BIGEON e outros.

Mais recentemente, PAOLO VERCELLDNE (Il Difitto sul Proprio
Ritratto, utet, Turim, 1959) manifesta dificuldades em falar de imagem
como algo que possa ser objeto de um direito, seja qual for a sua natu~

reza:
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"Existe a pessoa, com as suas feições, a sua fisionomia, as suas
dimensces. Esta pessoa, isto é, o corpo da pessoa, como todos
os corpos materiais expostos à luz, pode ser vista, ou seja,
suscitar nos órgãos visuais de Dutra pessoa uma sensação que
naturalmente será diferente cada vez, em relação à luz exis
tente, ao ângulo visual, quer dizer, à relação entre a posição do
corpo visto e aquele da pessoa que vê, e finalmente ao "modo
de ver" desta última pessoa."

Conclui que" não se poderia afirmar que existente a imagem de
uma pessoa, mas um indefinido número de imagens, relativas todas ao
mesmo corpo, tantas imagens diferentes para cada corpo quantas vezes
este corpo terá sido visto ou será visto no futuro por outras pessGa~"

Não teve dificuldade, no entanto, WALTER MORAES (A Regra da
imagem, Dissertação, datilografada, SP 1966) de demonstrar a série
de sofismas que invalidam o raciocínio, fazendo ver que do fato da figura
humana estar sujeita a variações de aspecto, não se pode inferir que
não existe esta figura, aquele conjunto de traços que dão forma exterior
a um corpo qualquer, que o fazem sensível. É uma evidência e não há
que demonstrar:

"Se a câmara fotográfica retém uma imagem, é porque esta
imagem existe fora dela. Ademais, a imagem de um corpo
produz, não só uma imagem visual, isto é, uma sensação visual,
produz também uma sensação tátil, o que revela a existência
de algo a provocar reações de diferentes gêneros."

DIREITO A IMAGEM
Por aí se vê que os próprios especialistas colocam em dúvida a

existência de um direito à imagem.
A matéria não parece estar ainda bem sedimentada, por mais óbvia

que possa parecer.
Não pode ser aceita a definição segundo a qual seria o direito de

impedir que terceiros venham a conhecer a imagem de uma pessoa, pois
não se pode impedir que outrem conheça a nossa imagem, e sim, que a
use contra a nossa vontade, nos casos não expressamente autorizados em
lei, agravando-se evidentemente a lesão ao direito quando tenha havido
exploração dolosa, culposa, aproveitamento pecuniário, e, pior que tudo,
desdouro para o titular da imagem.

Além das teorias que negam a própria. existência do direito à
imagem, existe uma série de outras enumeradas por GITRAMA GONZÁLEZ,
conforme localizem o fundamento jurídico:

1. na honra;
2. no próprio corpo;
3. na identidade pessoal;
4 . na intimidade;
5. na liberdade;
6. no patrimônio moral da pessoa.



26 REVISTÁ DE UolFORMAÇ,l,O '.EGISLA,TIVA

Com exclusão da segunda e da terceira, e evidente que todas as
demais colocam suas tintas na composição do direito à própria imagem,
conforme o aspecto que seja considerado, e nossa posição, tendo-o como
componente do direito da personalidade parece~nos perfeitamente con
dizente com a realidade dos fatos.

FUNDAMENTO LEGAL

Qual o fundamento legal do direito à própria imagem?

Sem embargo da sua importância fundamental, nenhum traço
de qualquer garantia, como de resto, de outros direitos fundamentais àa
personalidade, vamos encontrar na Constituição Federal, que no entanto
preocupa-se em proclamar s. inviolabilidade do sigilo da correspondên
cia, da casa, da integridade física e moral do detento e do presidiário, a
garantia da propriedade, o direito do autor etc. etc.

Apenas genericamente encontramos referência à inviolabilidade dos
direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade
(art. 153, caput); ou indiretamente à "garantia dos direitos funda
mentais do homem" ao cuidar-se dos principios que deverão ser regu
lados em Lei federal relativa à organização dos partidos políticos (art.
152, I).

A única menção contida no Código Civil focaliza o problema sob o
ponto de vista parcial e particular do direito de autor, no art. 666. Não
considera violação, n9 X, "A reproduçâo de retratos ou bustos de enco
menda particular, quando feita pelo proprietário dos objetos encomen
dados. A pessoa representada e seus sucessores imediatos podem opor-se
à reprodução ou pública exposiçâo do retrato ou busto".

Na mesma ordem de idéias não admite seja registrável como marca
o art. 65, nQ 12, da Lei n9 5.772, de 21~12~1971, que institui o Código
da Propriedade Industrial. o

"nome civil, pseudônimo notório, e efigie de terceiros, salvo
com expresso consentimento do titular ou de seus sucessores
diretos."

Comentando o dispositivo da lei anterior ressaltava, com toda razão,
WALTER MORAES ser de aplicação restritissima e mesmo desnecessário,
uma vez que é abrangido pela norma de alcance geral do Código Civil.

"Esta, por sua vez, colocada entre as exceções ao direito autoral,
transcende o âmbito da matéria, envolvendo direIto de perso
nalidade, embora dentro de limites estreitos demais, e sobre
pondo-o ao direito do autor: porque o pintor, fotógrafo, es
cultor etc., têm direito de autor sobre a obra mas este direito
nào pode ser exercido sem o consentimento do retratado."

Bem embargo das criticas que lhe têm sido movidas, é inegável
o mérito do Código Civil italiano em reconhecer explicitamente o direito,
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pelo menos como princípio, tanto assim que inspirou abundantíssima
contribuição bibliográfica:

"Art. 10. (Abuso da imagem alheia.) Quando a imagem ae
uma pessoa ou dos pais, do cônjuge ou dos filhos tenha sido
exposta ou publicada fora dos casos em que a exposiçãu ou a.
publicação é permitida pela lei, ou então com prejuízo do ({ecoro
ou da reputação da própria pessoa ou dos mencionados paren
tes, a autoridade judiciária, a pedido do interessado, pode deter~

minar que cesse o abuso, sem prejuízo da indenizaçâo por
danos."

Mais incisivamente propõe o art. 162 do Anteprojeto do Código
Civil francês que qualquer pessoa possa proibir a publicação, exposição
ou utilização de sua imagem; logo após sua morte este direito pertence
ao seu cônjuge e aos seus herdeiros em linha reta, mas sob a condição
de que a publicação seja de natureza a infligir um atentado à sua
honra ou à sua consideração.

Valíosa também a construção do art. 79 do anteprojeto OSTERTAG,

publicado na revista Droit d'AuteuT, 1939, p. 71:
"19 Os retratos não podem ser comunicados ao público sem
o consentimento da pessoa representada. Se esta última tiver
falecido sem ter consentido à publicação, o consentimento de
seus parentes é necessário durante dez anos a partir do fim do
ano durante o qual ocorreu o óbito;
2<'> O consentimento previsto na alínea P. não é necessário se
a publicidade não pode acarretar prejuízo algum aos interesses
legítimos da pessoa representada;
39 Quando ocorrer a publicação, devem ser ressalvados os
interesses legítimos da pessoa representada."

Ressalta LUIGI FERRARA (lI Diritto Reale di AutoTe, Jovene, Napoles,
1940) os méritos da jurisprudência francesa por ter, desde a primeira
metade do século passado, delineado este direito da personalidade, a
propósito da divisão heredítária dos grandes retratos de familia e sua
impenhorabilidade, bem como por ter, desde os primeiros anos da se
gunda metade do século passado, constituído toda uma sólida teoria do
direito sobre a própria imagem a propósito dos retratos fotográficos.

Pode-se portanto concluir, com ADRIANO DE CUPIS, (l Diritti dela
Personalità, Giuffre, Milão, 1959, p. 258) que o direito à própria imagem
"é o direito à reserva no que diz respeito à própria imagem, do próprio
aspecto físico, assim como é perceptivel visivelmente. A reserva pessoal,
também pelo que diz respeito ao aspecto físico - que, de resto, reflete
também a personalidade moral do indivíduo -, satisfaz uma exigência
espiritual de isolamento, uma necessidade eminentemente moral. O
direito à imagem é direito ao não-conhecimento alheio da imagem do
sujeito; e é violado pela informação arbitrária da mesma imagem. Com
esta violação, o corpo da pessoa e as suas funções permanecem intactos;
verifica-se, ao invés, com relação &. 'pessoa, uma alteração da reserva da
qual ela estava provida, e, portanto, uma modificação de caráter moral".



18 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

A necessidade de proteger a pessoa contra o aproveitamento arbi
trário da sua imagem, adita pouco adiante, "decorre de uma instância
individualística, de acordo com a qual a pessoa deve ser árbitra de auto
rizar ou não a reprodução das próprias feições: o sentido ciumento da
própria individualidade coloca uma exigência de reserva. Bem se en
tende, a mencionada necessidade tomou-se muito sensivel sucessiva
mente aos progressos técnicos que permitiram o emprego do processo
fotográfico, que facilita enormemente a reprodução". Dai a razão por·
que o direito à imagem, este novo direito privado, começ.ou a afirmar-se
no século passado.

Demonstra WALTER MORAES, com fundamento em PUGLIE31, (Il pre
teso diritti alta riservatezza e le indiscreíZ'ioni cinematJpgrafiche.~ in
Foro Italiano, 1954, 1, 166) não se dever confundir direito de imagem
com direito à intimidade:

"Expondo ou publicando a imagem alheia não se viola tanto
a sua esfera de intimidade, mas incide-se imediatamente sobre
sua personalidade.
Quem, para um fim qualquer, lança mão da imagem (que da
personalidade é a misteriosa e quase divina emanaç.ão), utiliza,
no fundo, a própria pessoa, multiplicando, contra a sua vontade,
a sua presença moral. Podem subsistir dúvidas sobre a definição
precisa do bem protegido mediante o direito à imagem. Mas é
forçoso reconhecer que este bem ocupa na escala dos valores
humanos um posto mais alto e· muito mais unido à personali
dade do que o bem da intimidade."

EXERCteIO DO DIREITO
O direito exclusivo que tem qualquer pessoa à própria imagem ma

nifesta-se, sob o ponto de 'Vista material, numa série de faculdades, di
zendo respeito as mais importantes, ao direito de divulgá-la, vendê-la,
publicá~la, cedendo o titular cada uma dessas faculdades, em conjunto
ou separadamente, no todo ou com limitações relativas a um determi
nado tempo, a um determinado âmbito territorial etc.

Daí resulta, implicitamente, a vedação a quem quer que seja do
uso não autorizado de imagem alheia, ressalvadas algumas raras exce
ções.

PAOLO VERCELLONE separa, mediante três critérios diferenciadores
empíricos, as possiveis convenções relativas ao direito sobre um próprio
retrato:

"a) de acordo com o tipo de divulgação permitida: ou somente
a exposição, ou somente a reprodução, ou a publicação, ou a
colocação em comércio, ou frequentemente, mais.de uma destas,
quando não todas;
b) na conformidade dos limites apostos à "quantidade" da di
vulgação: um ou mais at:os;.'Com determinação de tempo, inde
terminado número de atoS em tempo determinado; indeter
minado número de atos em tempo indeterminado;
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c) segundo ao outro contraente tenha sido ou não concedida
a exclusividade da divulgação, exclusividade que poderá ainda
compreender ou não compreender também a divulgação exe
cutada diretamente pelo retratado."

De nossa parte, podemos acrescentar a distinção em duas hipóteses
fundamentais: mediante consentimento, e contra a vontade do interes
sado, cada uma das quais por sua vez, pode se apresentar sob manifes
tações diferentes.

1. Uso gratuito da imagem mediante consentimento tácito. Poder
se-á falar em autorização tácita para a divulgação de um retrato, de
uma escultura, de uma caricatura, de um quadro representando as
feições de um individuo?

Por que não?

Não assistimos diariamente a propalações dessa natureza pelos
jornais? O cidadão ou a dama, que vai tirar a sua fotografia ou a de
seus pimpolhos, e depois a vê exibida numa vitrina, e, mesmo não tendo
dado autorização, longe de reclamar, sente-se lisonjeado, não está evi
denciando essa tolerância?

R. PLAISANT e M. SAPORTA, (Les droits connexes au droit d'auteur
ou voisins du droit d'auteur, in "Juris Classeur de la Propriéte Littéraire
et Artistiques," Ed. Téchniques, Paris, fase. 5, 1953) depois de encare
cerem que, ainda que se trate de um homem político ou de um artista
conhecido, essa autorização tácita não é sem Hmites, mencionam uma
série de julgados no sentido de que ela pode resultar da gratuidade da
postura e da intimidade entre o modelo e seu pintor, chegando à con
clusão de que é necessário admitir que o modelo assalariado profissional,
posando, concedeu a autorização tácita de reprodução e de exposição.

Recomenda no entanto ADRIANO DE CUPIS (p. 269) cautela na admis
são do consentimento tácito à difusão da própria imagem.

Poderá ele ser presumido, p. ex., quando um cidadão comparece em
público em companhia de um personagem célebre. Sofrendo pela sua
notoriedade, uma limitação do seu direito à imagem, é lógico aquele.
conhecedor dessa popularidade, aceite as conseqüências que possam
decorrer sobre a sua pessoa.

Quem consente na execução de um retrato nu, servindo como mo
delo, também consente, pelo menos implicitamente, à exposição do
mesmo retrato em locais públicos, destinados a manifestações artísticas,
como museus, galerias, academias.

"Mas isto não poderia ser considerado com relação a quem
consentiu a mencionada execução sem ser um modelo profis
sional, e sem retribuição: semelhante consentimento, prestado
ocasionalmente e por simples amizade, tem certamente um
alcance mais limitado."

Nem mesmo aos modelos profissionais pode ser atribuído o consen
timento tácito à exposição de seu retrato nu em locais públicos que não
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tenham caracteres e finalidades artísticas, como clubes noturnos e
outros locais de diversões, pois pelo simples exercício da profissão de
modelo não poderá atribuir~se um consentimento tácito ao uso indiscri
minado, ao aproveitamento puramente econômico do retrato.

Embora a nova Lei Italiana de direito de autor, ao contrário da
anterior, não tenha previsto o poder de revogar o consentimento pre·
viamente dado, entende que semelhante revogabilidade está de acordo
com os princípios atinente:; à esfera moral da pessoa

!I. Uso gratuito mediante consentimento expresso. Não poderá
cogitar-se de qualquer violação de direito quando haja consentimento
por parte da pessoa cuja imagem é por qualquer forma reproduzida,
muito embora não obtenha, em troca, retribuição.

Vale para o particular a observação que PAULO JosÉ DA COSTA JÚNIOR
consagra genericamente ao direito à intimidade, fazendo ver que o con
sentimento do titular desfigura qualquer delito de indiscrição:

"Mais até. Penetrar na esfera da intimidade, por solicitação ou
convite de seu titular, seria tudo, menos crime de ind!scrl
ção... Em outras palavras: se alguém tem o direito de perma
necer recolhido em sua esfera privada, íntima, ou secreta, pode
evidentemente tanto sair de seu isolamento, quanto permitir
que terceiros tenham acesso até a sua soledade."

O consentimento exclui a ilegalidade do ato, mas, adverte, terá que
ser fomecido para um fim detenninado, não podendo vir a ser utilizado
além das limitações exatas em que for expresso.

Toca, assim, no ponto mais delicado da questão, que diz respeito
exatamente ao alcance da autorização para a divulgação da imagem
alheia.

Com base na doutrina e na jurisprudência de seu país, esmiuça
ADRIANO DE CUPIS as limitações que sofre o direito à própria imagem,
tanto em virtude do consentimento do titular, como da lei italiana.

Consigna que a eficácia do consentimento deve ser contida nos
estreitos limites da sua concessão:

"Antes de mais nada, o consentimento é eficaz exclusivamente
com relação ao sujeito ou aos sujeitos aos quais foi concedido:
frente a todos os demais, permanece inalterado o jus imaginis,
com o poder de consentlr ou não à exposição etc. Pode ocorrer,
além disso, que alguém autoriZe que lhe tirem um retrato para
deixar uma lembrança de si a determinada pessoa querida, mas
não concorde em que seu retrato vá girando pelo mundo, tor
nando-se um objeto visível a todos. E pode ocorrer, outrossim,
que se autorize determinados modos de difusão da própria
imagem, e não outros: assim, a permissão de expor um retrato
na vitrina de um fotógrafo não autoriza reproduzi-lo em car
tões postais. Finalmente, o comentimento não comporta em
que a pessoa deva suportar eternamente a publicidade da pro-
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pria imagem; se o limite do consentimento não resulta expli
citamente, poderá ser obtido com referência à situação de fato
existente no momento do prõprio consentimento."

lII. Uso mediante pagamento. Estamos assim, como se vê, em ple
no problema de modelos, profissionais ou não.

Se recebem pagamento, há de se entender que é para o uso expres~

samente previsto, não para qualquer outro, não incluída hipótese que
poderá ser reconduzida à de uma fotografia tomada sem autorização do
interessado .

O fundamento legal será o da primeira parte do art. 159 do Código
Civil, obrigando aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência,
ou imprudência, violar o direito, ou causar prejuízo a outrem, a repa
rar o dano.

PLAISANT e SAPORTA não encontram dificuldade em justificar o di
reito do modelo quando a fotografia e o uso que dela é feito ocasionam
um prejuízo, por mais leve que seja.

Enumeram importante jurisprudência em matéria de bustos e re
tratos, no sentido de que o modelo pode~se opor à exposição pública ou
à reprodução contra sua vontade,

Adentramos, assim, na hipótese seguinte:
IV. Uso contra a vontade do interessado. É sem dúvida a mais

interessante pela multiplicidade de aspectos que apresenta: em retra
tos pintados a mão, reprodução de imagens por meio de fotos, filmes,
mudos ou falados, imagens em alto ou baixo relevo, figuras de gesso,
madeira, mármore, acrílico, vidro, metal, cimento, massa etc.

Também aqui, ainda que o personagem estivesse se prontificando
para determinada fotografia, ou filme, é claro que uma cena fixada
contra a sua vontade equipara~se aos casos comuns de retrato sem con·
sentimento, daí decorrendo todas as conseqüências previstas em lei:
sanções civis, busca, apreensão, destruição de fotos e negativos, e até
mesmo sanções penais se for o caso.

Para que não se diga que nossos anais de jurisprudência não re
gistram nenhum caso dessa espécie:

O então Juiz da 2'" Vara da Capital Federal, OCTÁVIO KELLY, em
sentença de 28-5-1923, (publicada pela Rev. For., v. 41, p. 297), conce
deu preceito cominatório "para proibir a exibição pública, para fim
comercial, de um filme em que foi apanhada, de surpresa, a cognomi
nada Rainha da Beleza - MIle Zezé Leone".

A decisão, com bons fundamentos, encarece dever-se entender pro
tegida pela lei a "divulgação de quaisquer fotografias de determinadas
pessoas, cuja importância ou notoriedade se preste a despertar, por
meio da renda ou exibição, uma exploração comercial, dado o interes
se que tenha o público, em reconhecê-los ou comentá-los".

A jurisprudência francesa, relativa a filmes cinematográficos, é ri
quíssima não apenas em matéria de reprodução não autorizada da
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imagem, como ainda porque freqüentes vezes sua exibição, decorridos
alguns anos, reaviva fatos pretéritos que o interessado pode não desejar
sejam relembrados.

Foi o que aconteceu com Madame Secret, apresentada com seu
verdadeiro nome, como companheira do célebre larápio Landru, no
filme homônimo.

Não se opunha ela à lembrança dos acontecimentos que faziam
parte de sua bem conhecida existência, nem ao uso do seu nome, que
consta de documentos notórios. Queixava-se, ao que infonna GERARD
LYON-CAEN, de não ter sido consultada a respeito da necessidade 1e ser
representada quase que nua nos braços de Landru. depois deitada ao
lado dele, pernas e coxas sem veus. O Tribunal reconheceu que "quando
se trata de uma obra cinematográfica histórica ou relacionada à histó
ria, o verdadeiro personagem ou seus herdeiros podem considerar tanto
que o ator escolhido o represente realmente mal, como que não é in~

dispensável insistir a respeito de uma intimidade reproduzida na tela,
e que é preferível sugeri-la discretamente".

Caso dos mais interessantes, a revelar a possibilidade que tem a
expressão fisionômica de converter-se em objeto de exploração comer
cial altamente rentável foi noticiado no dia 3-2-72.

A viúva e o filho de Bela Lügosi moveram contra a Universal ação
de indenização por ter dado a fabricantes de máscaras, roupas e brin
quedos, licença para reproduzir seu rosto nos artigos de sua fabricação.

O juiz BERNARD JEFFERSON julgou a demanda procedente, reconhe
cendo que somente os herdeiros do artista poderão explorar os direitos
de reprodução de seu rosto em sua famosa caracterização de Drácula.

V. Uso para finalidade ofensiva ou torpe. Também esta moda1i~

dade se reveste dos caracteres os mais diferenciados.

Precursor na jurisprudência foi o caso julgado a Instâncias de
ALEXANDRE DUMAS FILHO, cujas feições foram retratadas, por um pintor
desafeto, representando-o como comerciante judeu na sua tenda de
quinquilharias .

Várias outras espécies oferece a jurisprudência internacional de
usos lUcitos de uma fotografia inicialmente autorizada para finalidade
diferente.

Julgado de 2-7-1933 do Tribunal de Milão. no resumo feliz de AN
DllÉS DE LA OLIVA DE CASTRO, (verbete Derecho a La Propría Imagem, in
Diccionario de Derecho Privado, Labor, Barcelona, 1961, p. 1483-1489)
é relativo a um artista da Sociedade Paramount, que havia dado con
sentimento a esta. para que publicasse sua fotografia com finalidades
exclusivas de publicidade da película em que havia trabalhado.

A empresa enviou a fotografia à Sociedade Rizzolo, para que esta
publicasse na revista Cinema fllustr02ione, que por sua vez a rêmeteu
ao fabricante da magnesia S. Pelegrino, que a aproveitou para pro
paganda do conhecido purgante.
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Reconheceu o Tribunal o caráter ilegítimo da publicação, feita
sem o consentimento do retratado que o havia prestado para uma fi
nalidade limitada e determ.inada.

O citado art. 10 do Código Civil peninsular configura duas hipó
teses diferentes: 1. exposição ou publicação da imagem fora dos casos
em que é consentida pela lei; 2. exposição ou publicação com prejuízo
do decoro ou da reputação.

Comenta AnBlANO DE Ctn>I8 que através da imagem é protegida
também. a honra da pessoa: esta proteção não somente se estende além
dos limites relativos à proteção da simples reserva, como é independen
te do pressuposto subjetivo da proteção penal da honra.

LUlol FERRARA (Reprodução Abusiva de Retrato Alheio para Fim
de Propaganda, in "11 Diritto di Autore", Roma, nQ 4, 1938, p. 501-513)
encarece que o simples fato da usurpação do poder de exclusividade
que cabe à pessoa com relação à própria imagem caracteriza o ato Ui
cito, ainda quando não resultem especiais conseqüências danosas.

A razão consiste em que o prejuízo é in re ipsa, há simples tran~

gressão contra o respeito à personalidade da pessoa representada sem o
seu consentimento.

M> circunstâncias de especial inconveniêncIa ou desdouro que po
dem acompanhar a publicidade abusiva não constituem senão causas
que agravam e qualificam a transgressão simples.

Aponta então uma grande série de julgados cuidando, dentre as
várias causas agravantes, da mais típica e freqüente: a aplicação arbi
trária da imagem alheia com finalidades inconvenientes de representa
ção no campo da arte pura ao setor da arte industrial, que

"Podem induzir uma falta à consideração, à estima e ao decoro
da pessoa retratada, seja pelo próprio fato da adaptação da
sua imagem a um serviço de especulação comercial, seja pela
muito provável suposição alheia de um eventual consenti~

mento da pessoa a um tráfico ilicito do próprio semblante."

Entre os muitos outros casos, merece ser realçada uma hipótese
característica de abuso comercial da imagem feminina levado a efeito
por perfumista de Berlim:

Inventor de um depilatório, queria para fins de sugestão plastica
mente figurativa, exalçar a eficiência da sua tintura e tinha, por isso,
escolhido junto a um fotógrafo autorizado à exposição em público de
figuras mulheres, dois retratos: o de uma moreninha e o de uma 101
rinha.

"Do primeiro tinha mandado tirar duas provas: uma com
acentuados bigodinhos e espessas sobrancelhas: outra, a meias
tintas com leve e macio sombreado de lineamentos. As ima
gens traziam a afirmação: "Antes e depois da cura depilató
ria". Embora a loirinha fosse mal, ou antes, pior tratada com
apenas meio bigodinho sobre o lábio superior, foi a moreninha
que se insurgiu, protestando contra a sua dúblice aparição de
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amazona. e de sonâmbula, tanto mais vivamente porquanto
já havia proibido ao fotógrafo a simples exposição do retrato
inalterado."

A ação por injúria foi plenamente acolhida, com atribuição do
respectivo ressarcimento de prejuízos, em homenagem a evidente viola~

ção do direito da personalidade.
Julgamento por maioria de votos de 27-6-1902 da Corte de Apela~

ção de Nova Iorque é invocado por esse e por numerosos outros autores
como consagrador de um dos "mais atrozes casos de abuso do retrato
alheio para propaganda publicitária comercial".

Franklin M1lls Comp~y, sem autorização da interessada, e ciente
da sua falta de direito, conseguiu, imprimiu, vendeu e colocou em cir
culação, às dezenas de milhares, impressos litográficos, fotografias e
figuras de Abigail M. Roberson, que distribuiu nos lugares de maior
afluência do público: lojas, armazéns, cafés, estações rodoviárias, em
pórios etc., como anúncio de um produto alimentício.

A vítima, recOnhecida por amigos e estranhos, passou a constituir
objeto de curiosidade pública e a ser humilhada por impertinências e
zombarias, com prejuízo ao seu bom nome, angústias e sofrimentos, a
ponto de sofrer grave choque nervoso e ter de ser socorrida por médico.

Reconhece no entanto o articulista que pouco tempo depois a
mesma jurisprudência retiflcou a orientação, noutro caso de injúria
grave cometido com abuso de retrato alheio para publicidade.

J!: nos casos em que pessoas inescrupulosas não respeitam sequer a
presença solene da morte que semelhantes abusos tomam-se mais cho
cantes.

LoUIB NIZEB (em '/'he Righ.t Privacy A Hulf Century's Developmenta,
"Michigan Law Review", v. 39, n. 4, fevereiro 1941) retere vários, en
tre os quais o de um profissional, que convocado pelo pai de gêmeos
siameses, que vieram a. morrer pouco tempo após o seu nascimento,
para fotografar seus corpos, tirou cópias adicionais registrando em seu
nome o copyTight; e o de um. hospital, que, sem permissão dos pais,
transmitiu a história à imprensa e permitiu aos fotógrafos tirarem re
tratos de uma criança que havia nascido com o coração fora do corpo,
falecida após 8 operação; casos de artigos comentando desneeessa.rla~

mente o falecimento dos filhos de uma pessoa etc.

Tinha. pois razão PAULO JosÉ DA COSTA JÚNIOR ao sustentar, que
embora mor8 omnia solvit, poderá a esfera íntima do morto vir a ser
violada, retletindo-se nas pessoas ligadas à memória do defunto.

1: no setor das fotomontagens que se apresentam os casos mais
pitorescos .

Os jornais de 5-1-1971 dão conta da indignação que levantou em
toda a Grã-Bretanha, fato ocorrido em Santiago do Chile; provocando
enérgico protesto da embaixada britânica e divulgado pela BBC de
Londres:
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Entre outras montagens, como a de Fidel Castro e do presidente
Nixon jogando uma partida de xadrez, a de Mao Tsé-tung e do príncipe
Rainier dançando música "pop" num cassino de Montecarlo, a revista
Novedades apresentou a rainha Elizabeth II com o busto desnudo.

Nem precisava ser atribuída a uma rainha tão interessante parte
do corpo para despertar as mais ponderadas reflexões. .. jurídicas.

Eventualidades semelhantes já tem sido objeto de julgamentos
por parte dos tribunais franceses.

O Tribunal correcional do Sena, de 3-4-1939, segundo notícia de
PLAISANT e SAPORTA, reconheceu que o diretor de um teatro, que serviu
se de uma fotografia que lhe havia sido remetida voluntariamente
para ilustrar sua publicidade, substituindo, no entanto, a cabeça do
modelo pela de uma vedeta de seu teatro, cometeu, com relação ao
modelo, um crime cuja reparação deve, e, ao mesmo tempo, com refe
rência ao autor da fotografia, o delito de contrafação.

A VOZ COMO COMPONENTE DO DIREITO
A PRóPRIA IMAGEM

Já tivemos a oportunidade de observar que não é apenas o sem
blante, o rosto, que compõe a imagem da pessoa.

Sua silhueta, os diferentes membros embora em menor medida, ca
racterizam-na também, até mesmo suas expressões, sua postura, como
revela, com muita graça, a arte difícil dos imitadores.

Sem dúvida alguma as legislações modernas já reconhecem uma
proteção aos artistas intérpretes e executores que apresenta uma certa
similitude com o direito do autor.

Mas não é evidentemente sob esse aspecto que estamos conside
rando a matéria, e sim nos moldes examinados por ADRIANO DE CUPIS,

que realça o fato da proteção da ímagem poder aplicar-se também à
reprodução teatral ou cinematográfica, em que o teatro integra-se na
reprodução da voz e do gesto da pessoa:

"Mas também a difusão, não autorizada, da simples voz da
pessoa pode ser considerada ilegítima. A reprodução fonográ
fica permite ouvír novamente, através de um disco, a voz da
pessoa separadamente da visão da sua figura; pois bem, foi
realçado que aquela proteção, que o direito instintivamente
sente dever conferir à imagem individual, não deve ser ne
gada à voz. E na verdade, a personalidade individual não fica
menos gravada na voz do que na imagem. O processo analô
gico autoriza o íntérprete construir um direito à voz ao iado
do direito à imagem."
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A usurpação para finalidades comerciais da voz alheia, da mesma
forma que a da imagem, dará ensejo então às medidas de natureza
civil e mesmo penal que o direito assegura.

Exemplo expressivo proporciona O Estado de São Paulo de 11-8-71,
ocorrido com conhecida artista de cinema:

"Katherine Hepburn apresentou queixa à corte federal de Nova
Iorque contra uma agência de propaganda que usou uma voz,
como se fosse a dela, para anunciar no rádio uma marca de
arenque. A atriz exige, por danos morais, quatro milhões de
dólares de indenização."

NAMES MAKE NEWS

Nessa matéria de reprodução da imagem alheia, o problema mais
delicado é o que diz respeito justamente às personalidades muito po
pulares, ou, quando não, muito conhecidas.

A Lei italiana nQ 633, de 22-4-1941, sobre direito de Autor, fixa, no
art. 96, primeira parte, o principio fundamental de que "o retrato de
uma pessoa não pode ser exposto, reproduzido ou colocado em comér
cio sem o consentimento da mesma", mas estabelece a ressalva do art.
97:

"Não é necessárto o consentimento da pessoa retratada quando
a reprodução da imagem é justificada pela notoriedade ou pela
função pública desempenhada, por necessidade de justiça ou
de policia, por finalidades cientificas, didáticas ou culturais;
ou quando a reprodução está relacionada a fatos, acontecimen
tos, cerimonias de interesse público ou que se desenvolveram
publicamente.
O retrato não pode todavia ser exposto ou colocado em co~

mércio, quando a exposição ou colocação em comércio ocasione
prejuízo à honra, à reputação ou também ao decoro da. pessoa
retratada."

PAOLO VUCELLONE, depois de criticar a redação, observa tratar-se
da derrogação mais grave, entre as previstas ao direito absoluto sobre a
própria imagem, "porque por essa fonna vem a ser considerada. como
livre por quem quer que seja a divulgação dos retratos justamente da
quelas pessoas relativamente às quais a exclusividade tenha um maior
valor patrimonial, como daquelas com relação às quais maior é a curio
sidade pública e mais intenso portanto o desejo de conhecer~lhes tam
bém as feições físicas".

Encarece a circunstância de não ter o legislador afirmado slmples
mente ser licita a divulgação do retrato das pessoas notórias, estabele
cendo, Isso sim, que a divulgação é livre quando jU8tifica4a pela noto
riedade, justificação essa que conceme a limitações do interesse priva-
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do colocadas em prol do interesse público, e não de outras particulari
dades mais ou menos numerosas.

"A união do nome ou da imagem (ou de ambos ao mesmo
tempo) de uma admirada estrela cinematográfica a um pro
duto de beleza, a um dentifrÍCio, a um artigo de moda femi
nina, de um conhecido campeão esportivo a objetos de equi
pamento para aquela atividade atlética em que o próprio cam
peão se distingue, ou até mesmo a 1Jl1íáo a um produto qual
quer do retrato de uma pessoa conhecida em virtude de ra
zões que nada têm a ver com o produto ou o serviço objeto da
propaganda, já é coisa de todo dia. Trata-se de um processo
cada vez mais difundido, em obediência aos recentes cânones
publicitários que se baseiam sobre a fascinação que sobre a
massa desprovida dos mais ingênuos consumidores exerce jus
tamente a idéia de que de um determinado produto ou servi
ço faça uso justamente um dos provisórios ídolos humanos."

O verdadeiro assédio que pessoas muito populares sofrem por parte
dos fotógrafos, profissionais ou não, leva-as muitas vezes a tal ponto de
exasperação que não hesitam em recorrer ao desforço pessoal, como
persuasiva, ou, pelo menos, dissuasiva argumentação em prol da sua
tranqüilidade perturbada.

Essa legítima defesa pode levar a excessos que conduzem, muitas
vezes, a uma incômoda inversão de posições, passando a vítima, como
ocorreu recentemente com Jacqueline Onassis, a responder pelos pre
juízos materiais ocasionados com a sua reação aos equipamentos dos
fotógrafos vítimas da sua fúria.

"Toda pessoa - diz JOSEPR KOHLER - tem de suportar que se fale
sobre ela; toda pessoa cai, de um modo ou de outro, na publicidade; seja
pelos seus negócios, seja pela sua profissão, pelo seu cargo, pela sua
obra literária, seja ainda pelo seu dever de depor em juízo, a pessoa tem
de sujeitar-se à critica, conquanto nos limites da controvérsia crítica.
Suscetibilidades não têm lugar no direito; é o que disseram, e muito
acertadamente, julgados americanos; uma natureza melindrosa não se
ajusta ao comércio jurídico sadio, e, contudo, não pode sacrificá-lo."

Os norte-americanos sintetizam numa frase expressiva a versão
moderna do fenômeno: Names make News.

Encarecendo tratar-se de mandamento primário da atividade jor
nalística, observa Lours NrzER que seria manifestamente impossível
publicar um jornal se se fosse obter prévia licença escrita das centenas
de pessoas cujos nomes aparecem em cada edição. Constituindo a li
berdade de imprensa fator de importância pública fundamental, con
cordam todos os tribunais em que o direito de reserva não proíbe a
publicação de notícias e retratos relacionados com assuntos de inte
resse público legítimo.
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ADRIANO DE CUPIS, com o equilíbrio e bom senso que lhe sio pe
culiares, disserta amplamente a respeito da existência. do direito à
salvaguarda da própria intimidade, mesmo além da figura especifica do
direito à imagem, em termos análogos e com análogos limites.

Procurando defini-los, consigna que as pessoas providas de no
toriedade, assim como não podem opor-se à difusão da sua imagem,
assim também não podem obstar a divulgação dos acontecimentos da
sua vida.

O público interesse sobreleva, então, o privado; o povo, como tem
interesse em conhecer a imagem dos homens célebres, assim aspira co
nhecer o decurso e os eventos de sua vida, as suas ações e as suas con
quistas; na verdade, somente através desse conhecimento ele poderá
formar um juízo sobre o seu valor.

A doutrina e a legislação internacional qualificam a matéria como
"acontecimento do dia".

PAULO JosÉ DA COSTA JÚNIOR lembra da possibilidade da imagem do
retratado aparecer apenas como um componente do fato, como sucede
em solenidades inaugurais, paradas, funerais, ou em catástrofes: in
cêndios, desastres nas vias de transporte, naufrágios, inundações.

"Faz-se mister, entretanto - adverte -, que a catástrofe ou a so
lenidade reproduzidas sejam bem visíveis, não bastando a mera men
ção. E que o acontecimento seja representado tal como se deu. Somen
te assim se justifica o sacrifício do direito à imagem."

Como se vê. .. est modus in rebus.

Uma das mulheres mais fotografadas do mundo, aquela cuja ima·
gero era bastante para forçar, há alguns anos, muita gente a usar
tranqüilizantes, aquela cujas iniciais já diziam tudo, BB, por sinal, não
muito esquiva à publicidade, moveu contra lour de France uma ação
de indenização a que deu o valor simbólico de um franco, por ter pu
blicado quatro fotografias apanhadas na intimidade de uma de suas
propriedades.

Objetivava manifestar sua oposição a que toda e qualquer foto
grafia da sua pessoa, tomada em local privado ou público, fora de suas
atividades públicas, seja reproduzida sem seu consentimento expresso.

O Tribunal do Sena, em julgado de 24-11-65, que pode ser tomado
como padrão, resumido por GÉRARD LYON-CAEN, firmou os seguintes
princípios:

- O fato de publicar sem autorização o retrato fotográfico alheio
constitui uma transgressão geradora de responsabilidade;

- Admite-se no entanto que, no que diz respeito aos traços de uma
personalidade pública, como uma atriz, se foram tomados com o seu
conhecimento e no decorrer da sua vida profissional, um consentimen
to especial para a sua reprodução não é necessário, pois tais persona
gens não somente aceitam mas igualmente procuram a publicidade.

- Esse princípio concernente às personalidades públicas enco'ntra
seu limite em seu fundamento: a autorização especial toma-se neces-
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sária quando se trata de publicar uma foto representando a pessoa pú
blica no decorrer de sua vida privada.

Aplicando esses princípios à espécie, firmou o Tribunal tratar-se
de fotos representando Brigitte Bardot, em sua vída particular, por
terem sido tomadas sem seu conhecimento por meio de teleobjetiva. BB
não se entregava a qualquer atividade profissional; ela estava na inti
midade de sua existência.

"A publicação dessas fotos é condenável porque não houve con
sentimento de Brigitte Bardot: o fato de ter autorizado ante
rionnente a publicação de fotos análogas não é de natureza a
autorizar quem quer que seja a publicar a imagem de Brigitte
Bardot sem seu cO"lsentimento; uma simples tolerância, mesmo
prolongada, não pode fazer presumir nem uma renúncia ao
direito da pessoa sobre sua imagem, nem urna assimilação da
sua vida particular à sua vida pública. Trata-se de motivos
capitais, no caso de uma vedeta. As renúncias não se pre
sumem; não se poderia inferir da ausência prolongada de pro~

testos, qualquer aceitação tácita."

O Tribunal concedeu o franco de perdas e danos solicitado pelo
prejuízo moral, embora anteriormente ela tivesse autorizado fotos bem
mais lascivas de sua pessoa (pois haviam sido reproduzidas com o seu
consentimento expresso ou tácito); e determinou a publicação do jUl
gamento.

Os tribunais franceses mostraram-se, como se vê, absolutamente
justos, frios, imparciais.

Mas, cá entre nós, muito mais humano foi venerando acórdão do
E. Tribunal de Apelação de Milão que firmou o princípio de alto relevo
filosófico-jurídico, segundo o qual "BB pode ser fotografada às escon·
didas, mesmo que esteja nua".

Com isso - ao que noticiava a imprensa do dia 26-3-1971 - ficou
anulada uma sentença que condenara a cinco meses de prisão Attilio
Battistini, diretor da revista italiana Men, que publicou fotografias da
atriz francesa tiradas enquanto ela tomava banho de sol sem o biquini.

Muito haveria ainda a dissertar a respeito de aspetos de tão inte·
ressante matéria, principalmente no que diz respeito à proteção civil e
penal que a lei concede à imagem, aos prejuizos de ordem pecuniária
e moral que podem advir às pessoas cuja imagem ê indevidamente di
vulgada, ao cãlculo desses mesmos prejuizos, à extinção do direito.

Limitemo-nos, para encaminhar a conclusão, a um aceno à

RETRIBUIÇAO ECONOMICA DA IMAGEM

Se nos primórdios da arte fotográfica era possível que alguém se
deixasse impressionar pela argumentação de alguns espíritos mais re
trógrados, que não admitiam fosse tirado proveito pecuniário da divul-
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gação da sua imagem com f1na11dades comerciais, nlnguém., hoje em
dia, considera essa possibllidade com estranheza.

A retribuição dependerá, para cada caso, da pessoa cujo semblan
te for aproveitado, da sua posição social, de sua beleza, de sua profts
são, das disponibilidades da firma comercial, dos usos do lugar no que
diz respeito ao montante da retribuição etc.

Algumas pecuUar1dades poderão surgir no que diz respeito a certas
atividades, como, por exemplo, o aproveitamento de fotograf1as para
propaganda de filmes.

Uma das contribuições mais val10sas a respeito da matérla. 6 pro
porcionada pelo desenvolvimento que Lours NIZ:lR traça das "sucessivas
vitórias da jurisprudência progressista", que, todavia, censura por não
ser igualmente feliz em remediar as ofensas.

Lembra a tempestade de controvérsias gerada por uma decisão em
maioria de três por quatro, ao denegar a proibição do uso de um retrato
de uma pessoa viva em anúncios de propaganda flUldamentada no re
ceio de que o reconhecimento do direito de reserva provocaria um dilúvio
de demandas, que tomaria impossivel impedir que a doutrina fosse le
vada, passo a passo, a abraçar toda espécie de absurdos.

Enumera um a um dos argumentos esboçados pelas Cortes para
denegar o reconhecimento do direito à int1m1dade, recrimina as ten
tativas de comprimir uma doutrina em desenvolvimento em confins con
servadores ou conceitos prévios, e realça a motivação dos julgados que
reconheceram o Ríght of Privacy como um sentimento inato de justiça
natural:

uEles não se esforçaram para justificar suas decisões por meio
de dogma legal estabelecido. O fato é que nenhum existe; ve
lhos nomes não acomodam novos direitos".

Embora a publicação não autorizada seja tlda. como um aprovei
tamento da propriedade do queixoso, devendo ser restrfngida, reconhe
ce que o critério monetário é um padrão limitado e inadequado. Ofen
sas pessoais de caráter real podem ser sofridas mesmo quando não
proporcionem qualquer vantagem financeira à outra parte.

Focalizando anúncios ou finalidades comerciais, comenta deleJl1&S
de acórdãos, reconhecendo que o direito à reserva, ao nome, ou à foto
grafia. de uma pessoa viva não pode ser usado sem permissio com fi
nalidades de publicidade ou comércio.

Para demonstrar como é pouco satisfatória essa idéia de publiei
dade ou comércio lembra caso em que o Tribunal não julgou proceden
te ação movida por um antigo campeio mundial de box, pesos leves,
contra um jornal que publicou a história da sua vlda~ sob fundamento
de que o propÓ81to fundamental do artigo era informação. '~as se in
formação objetiva aumentar o interesse num Jornal e portanto em sua
cIrculação, nio está por essa forma atendida uma finalidade comercia11"
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A maior parte dos casos de reserva envolve, em algum grau, "pu
blicidade ou comércio". Instrutivas disquisições no que diz respeito ao
sentido das palavras "publicidade ou comércio" servem apanas para
ofuscar a publicidade; não ajudam a chegar a uma decisão racional,
que deve ser o resultado de uma judiciosa avaliação do peso a ser dado
em cada caso individual às duas forças opostas do direito privado ao
retiro público e o direito à informação. A única questão material é sa
ber se o sempre-presente fator comercial é sobrelevado pelo conteúdo
educacional ou informativo da matéria em exame.

CONCLUSAO

Se a exposição feita está muito longe de ter esgotado o tema, terá
servido pelo menos - espero - para chamar a atenção dos estudiosos
para um aspecto da personalidade humana que não pode continuar no
olvido no momento em que a tecnologia em franco progresso multipli
ca enormemente as possibilidades do seu aproveitamento.

Não temos outro texto legislativo senão o do art. 153 do Código Pe
nal em vigor, completamente inadequado, que possa ser invocado em
sua defesa no âmbito criminal:

"Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento
particular ou de correspondência confidencial, de que é desti
natário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a
outrem:

Pena - detenção, de um a s9is meses, ou muIta de trínta cen
tavos a dois cruzeiros.
Parágrafo único - Somente se procede mediante representa
ção."

Poucas alterações de redação e de atualização da pena pecuniãria
sofreu o dispositivo pelo Decreto-lei n9 1.004, de 21-10-69 (art. 161).

J!: verdade que previu, no dispositivo seguinte, o crime de Violação
de intimidade:

"Art. 162. Violar, mediante processo técnico, o direito à inti
midade da vida privada ou o direito ao resguardo das palavras
ou discursos que não forem pronunciados publicamente:
Pena - detenção, até um ano, ou pagamento não excedendo
a cinqüenta dias-multa.

§ 1Q. Nas mesmas penas incorre quem divulga os fatos cap
tados.

§ 2Q. Somente se procede mediante queixa."
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o dispositivo é muito falho; além disso, a vigência do inteiro Có
digo vem sendo sucessivamente protelada.

Tem pois razão PAULO JoSÉ DA COSTA JÚNIOR ao realçar a necessi·
dade de que algo seja feito em tão importante terreno:

"Nos dias hodiernos, as normas tuteladoras da hánra, do do
micilio, da nberdade pessoal e moral, ou da tranqüilidade pri
vada demonstram-se insuficientes. O sistema normativo é im
potente, inadequado e desatualizado para a proteção efetiva
da intimidade."

Encerremos com a demonstração de LaUIS NIZEB de que é suficien
te reconhecer em sua verdadeira luz o direito à reserva. para que se
simplifique seu ulterior desenvolvimento:

"Ele dá expressão a um ideal que concebe o individuo como
uma unidade não obliterada pela sociedade. Todo individuo
tem direito de viver sua própria vida em quietude e solidão.
Recato e discrição não precisam ser inteiramente sacrificados
ao clamor público. Ninguém tem a obrigação de permitir a
outrem tirar proveito de seus erros ou do seu sucesso. O lar
de cada um é o seu castelo, e a vida particular é um bem pre
cioso que não deve ser-lhe arrebatado."
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PREVENÇAO DO DELITO E
TRATAMENTO DOS DELINQUENTES (*)

ARMIDA BERGAMINI MIOITO

Professora de Direito Penal
e de Direito Penltenciario

PREVENÇÃO DO DELITO

Sem negar que antes ~ até mesmo nos tempos mais remotos - tenha
havido preocupação com a prevenção do delito, nota-se porém, que nos
últimos decênios (talvez meio século) essa preocupação tem-se manifestado
organizada em movimentos, em sociedades, em congressos.

Marc AnceI, no capítulo sobre "Les étapes de la défense sociale", do
seu livro La Oéfense Sociate Nouvelle, faz referência ao "movimento de
profilaxia criminal", que surgiu na Europa, às vésperas da Segunda Grande
Guerra, e que, em alguns países, como a França e a Suíça. assumiu a forma
de "Sociedade de Profilaxia Criminal". 1

O mesmo penalista observa que nos anos que precederam imediata
mente a Guerra, houve, não apenas nos países totalitários, um acréscimo da
força repressiva do Direito Penal, que prosseguiu àurante a Guerra, exas
perando-se, não só por causa da maior severidade das penas, como também
pela proliferação de novos tipos de delitos, particularmente na área da
segurança do Estado. ~

Passada a Guerra, quando os Estados puderam voltar à normalidade
jurídica, ressurgiu a expressão "defesa socíal", com outro sentido, diverso
daqueles em que ela já fora empregada, e segundo os quais, o inimigo con
tra quem a sociedade se há de defender ou há de ser defendida, é o delín
qüente. Com o ressurgimento da expressão, formou-se um movimento, que,
para assinalar qu", não se tratava de nenhum ddQueles conceitos do passa·
do, tomou o nome de "Défense Sociale Nouvelle", para a qual o inimigo

(.) Pequeno Curso, de três conferências, ministrado !la Universidade Federal de
Santa Catarina, a co!'vite do respectivo Departamento de Extensão Cultural.

1 Marc Ancel, La Défense 80ciale Nouvelle. (2.a ed. rev. e auro. Paris, Cujas, 1966).
P. 107.

2 Idem, ibidem, pp. 110 e segs.
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contra quem a sociedade e cada um dos seus membros deve ser defendida,
é o delito. Quer dizer: o delinqüente já náo é um inimigo contra quem a
sociedade se há de defender ou há de ser defendida, mas ele também,
como membro que é da sociedade, há de ser defendido contra o delito. Não só
o delinqüente potencial, o que até agora não cometeu delito e que, talvez,
ainda nem se distinga, pela sua conduta, dos demais membros da comuni
dade, da sociedade. mas também o delinqüente efetivo, que. tendo já com~

tido delito, deve ser defendido contra novo delito. contra a reincidência.

Desse movimento, derivou e se organizou a "Sociedade Internacional
de Defesa Social". que, desde 1947, vem realizando Congressos Internacio
nais de Defesa Social. :E: de notar que o temário do 4Q (que se realizou em
Milão, em 1956), constava de uma visão tripartida dos problemas da pre
venção, isto é: 1) Problemas biopsicológicos; 2) Problemas sociológicos; 3)
Problemas jurídicos. Conclusivamente, o Congresso apresentou nove reco
mendações, as três primeiras das quais têm particular relevo. Vale a pena
transcrevê-las textualmente:

"19 Que um verdadeiro espírito de defesa social - principal
mente no sentido de pesquisa metódica dos meios de luta contra
as causas propriamente ditas da criminalidade - anime o legisla
dor a criar um sistema eficaz e coerente de luta contra a erimina
lidade. e Que as autoridades iudiciârias e administrativas a quem
compete assegurar a observância desse sistema, bem como os
órgãos públicos ou as organizações privadas que possam colabo
rar, se inspirem igualmente nas mesmas considerações;
29 que esse espírito de defesa social deve desde logo se manifes
tar pela especial importância que ele atribui aos problemas da
ação preventiva e pelos esforços resolutos que empreende na bus
ca dos meios práticos de a realizar;

39 que a ação preventiva, caraeteristica da poutica criminal de
defesa social, não pode se exercer senão conservando absoluto
respeito pela pessoa humana, dentro do principio estrito da lega
lidade, e no estabelecimento de garantias destinadas a assegurar,
na prática, os direitos do individuo." 3

A par dos Congressos Internacionais, vêm sendo realizadas atividades
nacionais de denominações diversas, como, por exemplo, as "Jornadas de
Defesa Social", realizadas na França, anualmente, desde 1953, pelo "Centro
de Estudos de Defesa Social. do Instituto de Direito Comparado, da Univer
sidade de Paris"; durante essas jornadas (que. em cada realização, têm tido
a duração de dois dias) é estudado e debatido um tema relevante para
a defesa social. Outro exemplo é o do "Centro Nacional de Prevenção e
Defesa Social" da Itália, ao qual se deve, aliãs, o primeiro Congresso In
ternacional de Defesa Social, realizado em San Remo, em 1947. Outro
exemplo - e este é de fora da Europa - é o dos "Seminãrios Afro-Arabes
de Defesa Social", o primeiro deles realizado no Cairo, em 1966, pela "Or
ganização Panárabe de Defesa Social".

3 S. V. "Chronique. Le {mil Congrés Internacional de Détense l!.ocl.&1e". Ilevnt: de
Drou Pénal et de Crimlnolocle (BruxeUes, Ml.nilltêre de la JWJUoe. octobre 1956). P. 102.
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Observe-se que essas atividades, como as dos exemplos ilustrativos
recém-citados, são levadas a efeito por órgãos, universitários ou não, que
foram criados e existem de propósito para se ocupar com a defesa social,
a prevenção do delito e da delinqüência.

Também existe a Associação Internacional dos Juízes de Menores, que
tem, entre as suas preocupações, a de preservar o menor não só da prática
de fatos tipificados como delitos ou como contravencões, mas também de
situações vitais que possam conduzir para o delito. Essa Associação tam·
bém vem realizando, desde há aproximadamente três decênios, os seus
Congressos Internacionais, durante os quais são estudados e debatidos te
mas subordinados às preocupações da dita Associação.

Além dessas mencionadas, outras entidades existem, sediadas em paí
ses diversos, com atividades de âmbito nacional, mas também internacio
nal, Que se dedicam, direta ou indiretamente, exclusivamente ou não, a
estudar e procurar resolver o problema da delinqüência e respectiva pre
venção.

Entre essas podem ser mencionadas, por exemplo:

A "Sociedade Internacional de Criminologia", que realiza anualmente
um curso intensivo (cuja duracâo costuma ser de duas semanas), durante
o qual é estudado um assunto relativo ao delito ou ao delinqüente, assim
como "A personalidade do delinqüente", "Definição de estado perigoso",
"O alcoolismo", "Medidas de prevenção social" etc., realiza também Con·
gressos qüinqüenais, cujos temários incluem assuntos como - para só
fazer referência aos dois últimos Congressos - "Profilaxia (do delito) e
tratamento (do delinqüente)", no 59 Congresso, realizado em Montreal, em
1965; subordinado ao tema geral "A pesquisa em Criminologia", o tema
"Relações da pesquisa científica com a Política Criminal", no 6? Congresso,
que acaba de se realizar em Madri. Além disso, publica os "Annales lnter
nationales de Criminologie", em fascículos semestrais, que, ademais dos
trabalhos (preparatórios e defínitivos) dos Congressos, insere artigos, mono
grafias, estudos e comunicacões, cuja meta é sempre, afinal, oferecer sub
sídios para a solução do problema do delito e da delinqüência, o que sig
nifica "prevenção do delito e da delinqüência".

Até mesmo a "Association Internacionale de Droit Penal" (A .1. D. P . ),
cuíos obíetivos estão na esfera da normatividade do Direito Penal e do
Processo Penal, quando, em seus Congressos, trata de temas tais como
"Problemas suscitados pela publicidade dada aos fatos criminosos e aos
processos penais", ou "Problemas suscitados no Direito Penal, pelo número
cada vez maior de delitos culposos" t está implicitamente se preocupando
com a prevenção do delito, senão mesmo expressamente, conforme o modo
de serem tratados os temas e os aspectos apreciados nos relatórios e comu
nicações.

Do abundante rol de entidades que, de algum modo, se ocupam ou se
preocupam com a prevenção do delito, ainda lembrarei o "Comitê para os
problemas do crime", do Conselho da Europa, a "União Mundial das Orga.
nizações para a Salvaguarda da Infância e da Adolescência" (UMOSEA) e,
aqui no Brasil, a "Fundação do Bem·Estar do Menor".
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Essas entidades, mencionadas e referidas. como outras mais que exis
tem, de âmbito quer nacional, quer internacional, exercem atividades, es
pecificas ou intercorrentes, que pretendem a prevenção do delito. Quanto
a isso, tanto aquelas cujo objeto abrange expressamente só os menores,
como aquelas que não fazem expressa distinção concernente à idade, o que
realizam. em última análise, é um trabalho de prevenção que a todos apro
veita.

Com efeito. aquelas entidades Que não se referem à idade de quem
deva ser diretamente defendido pela prevenção contra o delito, incluem
obviamente os menores. Por outro lado, a prevenção operada por aquelas
entidades que visam abranger diretamente só os menores, em realidade
os está acompanhando, defendendo-os contra o delito que, sem aquela pre
venção, viriam talvez a cometer, posteriormente, quando adultos.

Todavia, acima de todas essas organizações, pela sua mesma autori
dade, e pela sua amplitude universal, está a ONU, com seus órgãos es
peciais.

t desde 1955 que a ONU vem realizando Congressos para tratar do
tema geral "Prevenção do delito e tra~amento dos delinqüentes".

No I Congresso, justamente o realizado em Genebra, em 1955, ocupou
se dos problemas concernentes ao tratamento dos presos e da prevenção
do delíto - mais propriamente da reincidência - inerente a tal trata
mento.

No II Congresso, realizado em Londres, em 1960, foram tratados seis
temas, os três primeiros dos quais é que se relacionam com o assunto de
que estamos nos ocupando agora. São eles:

19) novas formas de delinqüência juvenil, origem, prevenção e trata
mento;

2Q) serviços especiais de Polícia para prevenção da delinqüência ju
venil; e

3Q) a prevenção das formas de criminalidade que resulta de mudan
ças sociais e acompanha o progresso econômico nos países pouco desenvol.
vidos.

Já pelo enunciado dos temas, percebe-se que o ponto de vista em que
a ONU se colocou é diverso do usual. Isto é. a ONU escolheu, para estudar
e melhor compreender o problema, uma visão de síntese no que diz res
peito aos fatores que, via de regra, têm sido estudados ou isoladamente, ou
em grupos de fatores afins. Poder-se-ia objetar que também é possivel ter
uma visão total estudando as causas da criminalidade enfeixadas em Rrupos,
principalmente se forem de ampla composição, como no caso do 41} Con
gresso Internacional de Defesa Social. Que, como foi dito há pouco, adotou
uma visão tripartida dos problemas da prevenção, isto é: 1) Problemas
bio-psicológicos; 2) Problemas sociológicos; 3) Problemas jurídicos. A obje
ção é de certo modo válida. Só de certo modo, porém, porque, estudando
os problemas (e suas causas ou seus fatores. é claro) em grupos autônomos,
não se terá uma compreensão de síntese, ainda Que, da soma dos problemas
estudados em grupos autônomos. resulte a totalidade deles. Com efeito,
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sempre haverá cisão entre um grupo e outro, ainda que se tenha uma visão
orgânica dos problemas constitutivos de cada Grupo, E isso não é, não pode
ser satisfatório, porque. na dinâmica da vida humana. fatores, causas, mo
tivos e finalidades se interpenetram e se interinfluenciam de tal modo
que o que se projeta na realidade é a sintese de todos eles, é o todo inte
gral, ainda que algum ou alguns apareçam como predominantes.

No III Congresso, que foi levado a efeito em Estocoldlo, em 1965, o
temário se constitui também de seis itens, quatro dos quais interessam
aqui, a saber:

1Q) a evolução social da criminaUdade;

29) as forças sociais e a prevenção da criminalidade (principalmente
o papel do público, da família, dos meios de educação, e possibilida<:'es de
emprego);

3Q) a ação preventiva da coletividade (principalmente a el~boraçào de
programas médicos. de polícia, e sociais);

( .. ,)

69) medidas especiais de prevenção e de tratamento, no Que concer-
ne aos jovens adultos, - -

Por esses enunciados se vê que a ONU permaneceu, para esse III Con
gresso. no mesmo ponto de vista em que havia se colocado para o II Con
gresso. Entretanto, o panorama descortinado, pelo que se pode inferir das
conclusões. não foi exatamente o mesmo.

Cada um dos temas de ambos os Congressos teve. é claro, as suas
próprias conclusões, que seria interessante expor, inteiramente, e fazer,
sempre que fosse o caso, a conveniente comparação de conclusões de um
Congresso, com as do outro, De vez que isso não cabe nos limites próprios
desta minha exposição, buscarei tão-somente os pontos que, para o nosso
momento presente. me parecem os mais ilustrativos. ~

1) Quanto às pessoas objeto da preocupação das atividades de pre
venção:

- No II Congresso, foram somente os jovens; entretanto, apesar de
ter sido reconhecido que se registra maior número de delitos e de delin
qüentes, e mesmo formas "novas" da delinqüência juvenil, entendeu-se
que o problema não era tão grave como parecia à primeira vista, porque
não raro o Que se tomava como delito, nào nassava de indisciplina e desa-
justamento social dos jovens. - .

- No III Congresso, embora não houvesse tema especificamente rela
tivo à delinqüência juvenil, foi abordado o assunto por ter sido verificado
que, em alguns países, no cômputo geral dos delitos cometidos, metade
deles haviam-no sido por jovens adultos.

2) Causas da delinqüência

4 Quanto às conclusões do 11," Congresso. a fonte é o Boletim da Administração
P~niten(liária e dos Institutos de Criminologia. (Lisboa, Ministério de Justiça, 1.° semes
tre 1961). Pâgs. 251 e segs, - Quanto às do III,o Congresso, Revue de Science Criminelle
et de Dl'Oit PéD&l Comparé <Paris, Sirey janvier-mars 19661. Págs. 148 e segs,
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a) Quanto aos Jovens.

11 ConRresso:
- problemas de educação escolar e familiar;
-lacuna entre as gerações, quebra da mútua compreensão e simpatia;

- certos filmes, revistas. lívros, formas de publicidade, programas de
rádio e televisão sensacionais ou duvidosos. e as noticias de crimes: enten
de-se em alguns países, que favorecem a delinqüência juvenil.

m Congresso:
- a instrução mais avançada dos jovens, acarretando rompimento na

comunicação com os mais velhos, e comprometimento do quadro familia1;

- possiveis desajustamentos em familia, na escola, no ambiente de
trabalho, na organização social em si mesma (não apenas quanto ao "clima",
mas quanto às interrelaç(ies pessoais).
b) Sem distinção de idade.

II Congresso:

- afirmando-se que a criminalidade não resulta necessariamente aa
evolução social, admitiu-se, contudo, que, porque não tinha sido prestada
até então a atenção devida, os dados não eram seguros;

- as migrações em si não são causa de criminalidade, mas a instabi
lidade dos modos de vida. o relaxamento das limitações sociais primárias,
e a influência de sistemas de normas sociaís diver~entes, são três fatores
que têm nexo de causalidade com a criminalidade.

m Congresso:

reconheceu-se um aumento da criminalidade, decorrente de nu
merosos fatores ligados à evolução social;

- a prosperidade e as comodidades são fatores criminógenos tanto
quanto a miséria e os tUJ{úrios.

3) Sugestões feitas
a) pesquisas para conhecer bem a realidade

II Congresso:

- é reconhecida a necessidade imediata de pesquísa com melhores
técnicas e métodos estatísticos, a fim de, em decorrência, 'tomar medidas
de prevenção;

- a amplidão da pesquisa deveria ser tal que os diversos fatores pu
dessem revestir caráter universal, local ou regional, e recebessem a aten~

ção que merecem;
- o exame da criminalidade em relação às mudanças sociais não

deve se circunscrever às cidades, m...s convém estendMo às regiões rurais,
pois assim poderiam ser descoberl1'lS as causas da criminalidade que poste
riormente "ai se manifestar em ambiente urbano.
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III Congresso:

- reconhece-se a necessidade de pesquisas a respeito da evolução das
concepções morais.
b) medidas a tomar

11 Congresso:

Quanto às "novas" formas de delinqüência, particularmente os
"bandos"; orientar a juventude para atividades construtivas; dar-lhe forma
ção profissional e oportunidade de emprego;

- apesar da diversidade das medidas, de país para país, conforme a
estrutura social, o sistema econômico e o regime político, há sempre um
traço comum que é a educa\:do escolar e familial, dentro da qual é preciso
promover a compreensão e a simpatia entre as gerações, e desenvolver o
senso de responsabilidade moral e sociaL

- cada país pode tomar as medidas que considerar acertadas para
coibir os abusos dos meios de comunicação, e estimular produções educa
tivas e construtivas, capazes de favorecer as tradições morais e cívicas;

- a fim de evitar que os habitantes do campo migrem para centros
urbanos, dar-lhes as vantagens sociais e econômicas QUe eles, aliás, iriam
procurar na cidade: -

- por outro lado, preparar o ambiente urbano, desenvolvendo o espí
rito comunitário, para acolher os emigrantes do campo, dar-lhes moradia,
formação profissional, e dar proteção à família e à infância.

III Congresso:

- a legislação e a criminologia devem acompanhar as transformações
sociais e a elas se aíustar:

- eliminação da falta de trabalho, desenvolvimento das atividades
culturais e recreativas, formação moral e social dos jovens;

- a escola deve ter obietivos mais realistas, e adotar como novo mé
todo pedagógico a dinâmica de grupo, notando-se que o Serviço Social e
Psicológico escolar tem-se mostrado eficiente para prevenir desajustamen.
tos sociais;

- melhor orientação profissional. levando-se em conta o mercado de
trabalho, e novos ramos profissionais.

4) A quem incumbe a prevenção

11 Congresso:

Conviria Que a ONU assumisse a responsabilidade dos trabalhos,
em institutos regionais, para a prevenção do delito e tratamento dos delin
qüentes, tendo também a colaboração de Governos e de instituições ofi
ciais e não-oficiais;

- incumbe aos Governos tomar medidas de ordem legislativa, como
por exemplo no que concerne à censura dos meios de comunicação (retro
referida, em outros termos);
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- é importante a atividade da Polícia, desde que ela respeite os limi
tes da competência de serviços sociais, educativos e outros, e não olvide
a salvaguarda dos direitos do homem e, bem assim, proceda em colaboração
com órgãos especializados e com o grande público;

- órgãos específicos compostos de pessoas altamente especializadas,
que se encarreguem dos programas de prevenção da criminalidade, não
fragmentariamente. mas de modo integrado.

III Congresso:
- A prevenção da criminalidade é tarefa da coletividade nacional to

da, mas também da coletividade regional local e profissional;
- nas regiões urbanas toda a população deve participar da luta con

tra a criminalidade, mas principalmente as pessoas que pertencem a gru
pos em que as possibilidades de delinqüir são maiores;

- a participação pública na prevenção do delito há de ser feita por
meio de organizações de tipo tradicional ou náo, devendo o público ser para
isso preparado através dos modernos meios de comunicação;

- a escola pode ter papel importante, conforme forem os objetivos
dos seus programas (isto é, não de mera escolaridade) e os métodos peda
gógicos adotados:

- a Polícia tem como principal missão a ação preventiva, podendo
para isso ter órgãos ou serviços de orientação, de lazeres, conforme a zona
geográfica de delinqüência e as pessoas em perigo moral;

- os Serviços Sociais serão muito eficientes, se bem coordenados;
- é relevante a colaboração de voluntários cuja atividade seja orien-

tada por Serviço Social.

-xxx-
Essa exposição que acabo de fazer, fi-la à guisa de breve notícia do

que tem sido realiz.ado em matéria de prevenção geral do delito, da delin
qüência, fora ainda do campo do Direito Penal, mas no dominio da Política
Criminal, da Política de Defesa Social e respectivas atividades. assim como
das Ciências que lhes possam ser coadjuvantes.

Vimos que, cada qual do seu ponto de vista. cada qual com o seu
método, órgãos e entidades. de raio de acáo nacional ou internacional,
culminando com a ONU. têm se preocupado por conhecer os fatores e
causas da criminalidade, e têm sugerido medidàs para eliminar uns e ou
tros.

Nesse seu empenho, um ou outro dos órgãos ou das entidades preo
cupou-se com algum fenômeno tido e havido como fator ou causa de crime
(ainda que de uma pluralidade de fatos-crimes, sempre restritivamente).

Outros, como foi o caso inicialmente citado, por exemplo, da Sociedade
Internacional de Defesa Social, que no seu IV· Congresso se ocupou de
dois grupos de problemas. conforme o esquema já tradicional, isto é bio
psicológicos e sociológicos, acrescentando um terceiro grupo, de problemas
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jurídicos. Entretanto, quer pelas crônicas a respeito do Congresso, quer
pelas conclusões, parece não se poder inferir que os problemas tenham
sido tratados de outro modo que não o tradicional.

Quanto à ONU: no seu I Congresso, ocupou-se da prevenção especlal,
e por isso não é no correr desta primeira conferência que cabe fazer
comentário a respeito.

No seu II Congresso, como no IH, ocupou-se da prevenção geral, ainda
que, à primeira vista, possa não parecer, de vez que no Ir Congresso se
tratou da prevenção da delinqüência juvenil. É que muitos adultos delin
qüentes de hoje não seriam delinqüentes se, ontem, quando adolescentes,
quando jovens, tivessem sido abrangidos pela defesa contra o delito; e os
jovens de hoje não serão eternamente jovens, mas serão os adultos de
amanhà. Além disso, o enfoque do problema, incluindo também os mais
velhos, a família, as gerações, como se percebe das conclusões, garante-lhe
o caráter de generalidade.

Naquele I Con,l:!resso. como nesses dois subseqüentes - e mais acen
tuadamente nesses ~, a ONU, não só em razão do ponto de vista em que
se coloca, mas pelo prisma através do qual resolveu mirar o problema,
pôde conhecer ãspectos dele de que antes não se cogitava. -

Assim, no Ir Congresso, focalizaram-se - e se concluiu admítindo a
sua relevância para a prevenção da criminalidade - fenômenos tais como
a brecha que se verifica na interação das gerações, e certos problemas e
certas situações que acompanham as migrações de zona rural para zona
urbana. Elemento inteiramente novo, nas preocupações de prevenção do
delito, foi a evolução social. Percebe-se pelas conclusões do Congresso, que
esse elemento, "evolução social", era uma espécie de forasteiro a respeito
de cuja presença, ali, os Congressistas duvidavam fosse legítlma . .. O Con
gresso concluiu admitindo que a insegurança derivava da falta de conheci
mento, por não ter sido ainda prestada suficiente atenção ao fenômeno, e
sugeriu pesquisas com melhores técnicas e métodos estatísticos. Sugeriu
também medidas capazes de dar aos jovens melhor preparação para viver
honestamente, com expressa mençâo do desenvolvimento do senso de res
ponsabilidade moral e social; sugeriu, ainda, medidas tendentes a eliminar
os fatores criminógenos ambientais, com expressa menção daquelas contra
os abusos dos meios de comunicação.

No lU Congresso, insistiu-se de modo mais incisivo no que diz respeito
à brecha entre as gerações, com ampliação para os desajustamentos e os
problemas de interrelações pessoais. Não se referindo especificamente às
migrações, afirmou, entretanto, o Congresso, uma relação entre a crimina
lidade e fatores ligados à evolução social; e acrescentou algo que vem con
trariar uma afirmativa Que, de tanto ser repetida, era tomada por muitos
como verdade inconteste. Isto é. tem-se amplamente afirmado que o crime
tem íntima relação com a miséria e o tugúrio; e agora a ONU proclama
que a prosperidade e as comodidades são fatores criminógetlOs tanto quan"
to a miséria e o tugúrio. Coerentemente com essa afirmação nova, o III
Congresso não se limita a preocupar-se apenas com a evolução social, pois
na sua preocupação abrange a evolução das concepções morais, o que cons
titui um grande passo em plano ascendente.
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Essa maior amplitude da preocupação com a evolução, fez com que as
sugestões do III Congresso que, ou acolhem implicitamente as do 11 Con
gresso (por não contradizê-las), ou as complementam. assumissem signifi
cação especialmente importante.

É de notar que, sem dúvida, quando o II Congresso sugere medidas
para o desenvolvimento do senso de responsabilidade moral e social se
distanciou muito daquela singeleza das "causas endógenas" (ou "proble-

. mas bio-psicológicos") e "causas exógenas" (ou "problemas sociológicos"),
umas e outras puramente naturaUsticas, cuja eliminação constituía preo
cupação exclusiva na luta contra o delito. Mesmo em relação ao IV Con·
gresso da Sociedade Internacional de Defesa Social, que tratou, ademais,
de um terceiro grupo de problemas, isto é "jurídicos", o TI Congresso da
ONU se distanciou, pois que, a julgar pelas respectivas conclusões, esses
problemas jurídicos só se referiam à exigência de respeito ao principio
da legalidade e a garantias destinadas a assegurar, na prática. os direitos
do indivíduo; e isso não autoriza a pensar que, dentro desse tema. se cogi
tasse também da componente éticã do homem. daquela componente que
faz com que ele não seja mero individuo, mas pessoa, cuja destinação não
é naturalisticamente limitada, mas é transcendental.

O senso de responsabilidade moral, de que cuidou o II Congresso. é
expressão da componente ética, e se refere ao conhecimento dos valores
humanos, ao reconhecimento deles como tais, e à vivência do respeito
a eles.

Entretanto, a visão dos valores (éticos, estéticos, econômicos etc.), pode
ser toldada, perturbada, distorcida; com efeito, há muito que se diz e se
repete que estamos vivendo uma época de inversão de valores; uma época
em que os valores morais são desconhecidos ou negados, e substituidos
por valores de grau inferior, quando não substituídos por desvalores que
passam, pois, a ser vividos como se valores fossem; uma época em que,
seja por causa daquela inversão, seja por causa dessa substituição, há uma
verdadeira confusão em matéria de valores.

Diz-se e se repete muito isso tudo a respeito dos valores. Nós todos
sentimos que, realmente, há algo de grave ... Quais são, entretanto, as ver
dadeiras proporções quer quanto à inversão, quer quanto à substituição e
confusão de valores Que consubstanciam o momento atual da evolução das
concepções morais?

Nesse contexto, como se pode avaliar com segurança o senso moral?
O senso moral que há de ser desenvolvido é o que concorda com a

inversão, a substituição, e a confusão de valores que, por causa da sua
generalização, se pretende impor como o verdadeiro quadro e a verdadeira
escala de valores? Ou é o que concorda com os verdadeiros valores, dis
postos numa escala condizente com as exigências da condição transcen
dente da pessoa humana?

:E: evidente que é esse último.
Em primeiro lugar, porém, é preciso saber, não apenas porque se diz

e se repete e nós todos sentimos, mas é preciso saber com a exatidão dos da~

dos colhidos através de uma pesquisa, qual é o verdadeiro alcance, quais
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são as verdadeiras dimensões da inversão, da substituição, da confusão de
valores, para, a seguir, poder fazer as distinções e correções, a fim de, entãú.
se saber em que realmente há de consistir o senso de responsabilidade moral
que deve ser desenvolvido. e bem assim em que hào de realmente consistir
os abusos dos meios de comunicação, que, por contrariarem valores hUma
nos, constituem estímulo para o delito, razão por que devem ser coibidos.

Por isso e para isso, parece muito importante a pesquisa a respeito da
evolução das concepções morais que a ONU, no seu III Congresso, reconhe
ceu como necessária.

Na comparação das conclusões do n Congresso, com as do lU, há um
ponto que impressiona: enquanto o II Congresso, referindo-se à delinqüência
juvenil, conclui que o seu aumento não é real mas só aparente (embora
éldmitindo "novas" formas de delitos), o IIJ Congresso reconheceu que se
verifica um efetivo aumento de criminahdade, e que, em alguns países, me
taãe dos delitos são cometidos por jovens.

E verdadeiramente impressionante que depois de tantos Congressos,
nacionais e internacionais, que, realizados para tratar da prevenção do de
lito e da delinqüência, têm estudado o que se considera sejam as respectivas
causas, e têm sugerido medidas para eliminá·las, a criminalidade não tenha
diminuído, mas aumentado. Note-se que não se trata daquele aumento do
número de criminosos que é corolário do aumento da população, pois que
não só aumentou o número de criminosos, como se registram formas ';nova8"
de criminalidade.

Objetar·se-ã que nem todas as medidas sugeridas terão sido postas em
prática. Isso é verdade.

Todavia, existem tantas entidades, de âmbito nacional e internacional.
cujas atividades consistem em por em prática medidas tendentes à preven·
ção do delito e da delinqüência, sejam essas medidas as recomendadas por
Congresso da ONU ou de outra entidade ou órgão, ou sejam quaisquer
outras.

É preciso admitir que, pelo menos algumas das medidas recomendadas
pelos referidos Congressos, terão sido postas em prática; pelo menos em
parte, pois a criminalidade devia ter dimimúdo. No entanto, aumentou.

Uma pergunta, então, parece oportuna: não terá o aumento da crímina
lidade relação com a inversão, a substituição e a confusão de valores, há
pouco mencionada?

Um ou outro estudioso já se preocupou com isso, como, por exemplo,
Christian Debuyst, que durante cinco anos estudou um grupo de trinta fi,

três delinqüentes jovens adultos, pUblicando, afinal, o resultado dos seus
estudos, em livro intitulado Crímínels ef valeurs vécues. r-

Isso, porém. não é tarefa para um só pesquisador, ou para isolados pes
quisadores individuais.

A ONU não fez nesse sentido nenhuma recomendação ou sugestão es·
pecífica; quando, porém, no II Congresso reconheceu a necessidade de me·

á. Christian Debuyst, Criminels et vllJeurs vécues. (Louvain, Publications Univer
sltaires, 1960).
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lbores técnicas de pesquisa e métodos estatísticos, e sugeriu amplidão da
pesquisa, sem que isso fosse contraditado ou modüicado pelo III Congresso,
abriu o caminho para a pesquisa ir até à verificação da relação entre a cri
minalidade e os valores vividos.

xxx

Depois desse 111 Congresso, realizado em 1965, em que já foi reconhe
cido um aumento da criminalidade, todos nós temos a impressão - pelo
que sabemos, pelas noticias que lemos e ouvimos - que houve um recru
descimento pavoroso não só de crimes propriamente ditos, isto é, fatos tipi
ficados como delitos, como também de violências, de ataques contra bens
jurídicos quiçã protegidos por lei penal, mas através de tipificação de fatos
diversos dos que estão sendo praticados.

Em agosto de 1970, realizou-se, em Kyoto, o IV Congresso da ONU. O
temário dele que, como costuma ser feito, vinha sendo estudado e prepara
do desde os últimos anos próximos passados, foi constituído pelos itens se
guintes:

19) a política de defesa social e a planificação do desenvolvimento;

29) a participação pública na prevenção e limitação do delito e da de·
linqüência;

39) as "regras mínimas para o tratamento dos presos", à luz dos últi·
mos acontecimentos no â.mbito penitenciário;

49) a organização de pesquisa para a formulação de políticas em maté
ria de defesa social.

O enunciado desses quatro temas indica que a ONU, ao fazer, nos seus
Congressos, sugestões e recomendações, não se limita a isso, desinteressan·
do-se a seguir...

Com efeito, o enunciado do 39 tema nos faz saber que, quinze anos de·
pois de recomendadas as "regras mínimas para o tratamento dos presos",
ela quis saber como funcionaram essas regras.

Quanto aos outros três temas: os respectivos enunciados correspondem
a sugestões ou recomendações formuladas no 11 e no m Congresso, o que
quer dizer que a ONU não se limita a sugerir e recomendar, esperando e
aguardando que outrem - Governos, órgãos oficiais ou entidades privadas
- faça; mas se o conteúdo da sugestão ou da recomendação o permite, ela
mesma faz.

Assim, pois:
1Q tema: A polftica d. defesa social e a planificaçio do desenvolvimento.
Esse tema tem relação direta com O que já fôra verificado a respeito das

migrações e das mudanças sociais, e a respeito do nexo que a delinqüência
tem não só com a miséria e o tugúrio (como até há pouco se afirmava) mas
também e semelhantemente com a riqueza e as comodidades.

Ora, o que se tem entendido por desenvolvimento é o aumento dos bens
materiais, a expansão econÔmica. Consideram-se mais desenvolvidos os pai.
ses mais ricos, mais industrializados, onde os salários têm maior poder aqui-
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sitivo e, pois, as pessoas têm mais comodidades, mais daquelas satisfações
flue podem ser obtidas por dinheiro.

E qual é o exemplo que esses países estâo dando ao mundo?
Ou melhor: qual é o escândalo que esses países estão jogando na cara do
mundo?

Os meios de comunicação despejam nos nossos ouvidos e diante dos
nossos olhos, notícias de crimes tais e tantos, que nos deixam acabrunhados
e oprimidos.

E além dos crimes propriamente ditos - pois que estão tipificados em
leis como tais - fatos outros de violências, de desrespeito aos mais sagra·
dos valores humanos, que nos arrasam.

Os países em desenvolvimento, por sua vez, além de terem os próprios
problemas de delinqüência, tendem a imitar os delitos e a delinqüência, as
violências e as aberrações dos países mais desenvolvidos.

O mais estarrecedor, porém, é que certos fatos que, tipíficados como
crimes, foram sendo praticados com freqüência cada vez maior, até à mais
cínica desfaçatez, têm sido eliminados da proibição das leis penais, porque
- argumenta.se - a freqüência com qu~ são praticados indica que já não
repugnam à consciência popular, mas que, ao contn~río, ela os tolera e
admite e aceita. Entre esses fatos que, em certos países dos mais desen
volvidos, já conquistaram chancela de licitude, estão, além do aborto, os
fatos contra os bons costumes, o pudor, a moral na esfera sexual e familiaJ.

Quero deixar aqui registrado um receio: o receio de que a ONU, quando
110 seu III Congresso, sugere que a legislação e a criminologia devem acom
panhar as transformações sociais e a elas se ajustar, esteja corroborando
essa Política Criminal.

No entanto, à parte a lição da História que nos mostra as gravíssimas
conseqüênCias que têm acompanhado a tolerância de tais fatos, é de consi
derar o seguinte:

Quando a consciência popular repele um fato capaz de lesar, diminuir,
destruir ou pelo menos pôr em perigo algum bem jurídico do mesmo nome,
ou abrangido na área de um valor humano, e por isso o fato nunca é prati·
cada, não há necessidade de o Direito Penal proibir a prática de tal fato,
garantindo a observância da proibição com a ameaça de uma pena, pois está
bastando a censura da consciência popular para que ele não seja praticado.

O apóstolo São Paulo, que não era jurista, mas era um iluminado de
Deus, deixou, na Epístola aos Gálatas, as seguintes palavras: "Quid igitur
lex? Propter transgressiones posita est..." 6

Isto é: por que foi promulgada a lei? Por causa das transgressões ...

Sim: somente quando a consciência popular (ou melhor: a consciência
moral) já não é suficiente para coibir a prática de fatos que conduzem a, no
convivio humano, desconhecer e desrespeitar os valores humanos - e assim
comprometer o próprio convívio e suas finalidades - é que existe razão

6. Beati Paoli Apostoli, Eplstola ad Gllolatas, UI, 19.
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para a lei penal intervir a fim de lembrar que aqueles fatos não devem ser
praticados.

Ao contrário, pois, de como se está procedendo em alguns paises dos
mais desenvolvidos, o que se faz preciso são melhores e mais eficazes me
didas de prevenção, complementadas por adequadas medidas de repressão
(isto é jurldico-penais), para devolver equilibrio à consciência moral do povo,
e induzi-la a abominar e repelir a prática daqueles fatos e, por conseguinte,
reconhecer como tais aqueles valores humanos, traduzindo, na vivência de
cada dia, o respeito a eles.

E agora pergunto: não estarA aqui a chave que possibilite chegar a
obter a resposta para aquela indagação, isto é: qual é a relação entre a cri
minalidade e os valores vividos?

No Colóquio preparatório ao IV Congresso da ONU, realizado no Rio
de Janeiro de 25 a 30 de maio de 1970, José Artur Rios, relator do 19 tema,
havendo sabiamente criticado aquela orientação de planejamento que, por
colocar todo processo de mudança social em termos pragmáticos, e reduzir
todos os problemas ao denominador comum da rentabilidade dos investi
mentos, exclui das atividades do dito planejamento todos os educadores
sociais, afirmou que não pode continuar sendo dominante a idéia de repre~

são, mas que é na prevenção que devem cada vez mais se apoiar os esforços
de combate ao crime, esforços esses que se identificam com a grande em·
presa de salvar os valores permanentes de nossa civilização.

29 tema: A partidpaçio pública na prevenção. limitação do delito e éS.
delinqüência.

Não perdendo de vista as conclusões e sugestões do II e do 1ll Con·
gressos da ONU, a que se prende esse enunciado, a expressão "participação
pública" quer dizer "participação de todos": dos Governos, dos órgãos ofi·
ciais, das entidades particulares, dos meios de comunicação, das Igrejas, da
escola, da família, de cada um de nós.

E foi nesse sentido que Nilson Sant'Anna e Paulo Ladeira de Carvalho,
relatores deste 2Q tema no Colóquio do Rio de Janeiro, desenvolveram o seu
relatório.

Cada um de nós, no seu âmbito de inflUência, estarâ contribuindo para
a prevenção ou a limitação do crime, se procurar respeitar os valôres hu
manos integralmente, não se limitando apenas àqueles que são jurídico
penalmente protegidos; respeitã-Ios e viver esse ~espeito sincera, lealmente,
e não s6 aparentemente, e embora outrem, embora muita gente, os des
respeite.

Os Governos têm seus meios próprios de tomar providências para pre·
venir ou limitar o crime e a criminalidade. Entre eles estão organizações
oficiais ou semi-oficiais, cujos membros são os agentes das diligências de
prevenção, sendo outros os beneficiários, como é o caso, por exemplo, da
Fundação de Bem-Estar do Menor, e os diversos Serviços Sociais; outras or
ganizações cujos membros são ao mesmo tempo agentes das diligências de
prevenção e beneficiários delas, sendo, entretanto, beneficiários também
todos aqueles que são alcançados pela boa influência ou pelas atividades da
organização, como é o caso, por exemplo, do Projeto Rondon.



ABRil A JUNHO - 1912 51
-~---~-----------~-------~~ ---~-_.

Mas há outras organizações também, quer religiosas quer leigas, que,
como no caso desse segundo exemplo, das organizações oficiais, não têm a
finalidade precípua, expressa, de prevenir o delito, mas, pelas sadias vivên
cias e atividades, como lhes é próprio, seus membros são defendidos contra
o delito, com benéfico reflexo em todo o ambiente em que a organização
vive e age, como é o caso, por exemplo, dos grupos de escoteiros e de ban
deirantes, em meio urbano, e os clubes "4-S", em meio rural.

Quanto à família: dizer que o papel da família é fundamental na edu
cação, na formação da personalidade, e que é dela, principalmente, que
depende que as crianças venham a ser pessoas de bem ou não, já é corri
queiro. Entretanto, parece que tudo se conjuga para anular os esforços da
família, parece que tudo se conjuga para destruir a família.

Quanto à escola: que ela seja um centro comunitário, que ela seja um
prolongamento do lar, que ela realmente prepare para a vida, usando os
melhores métodos pedagógicos - conforme sugeriu o III Congresso da
ONU. Todavia, condição indispensável para que a escola realmente eduque
e forme para a vida, é que mestres e professores e demais docentes, além
de serem competentes, procurem com integridade e lealdade respeitar os
valores humanos, ainda que, por causa das deformações ambientes, sejam
mal interpretados, incompreendidos e até falsamente acusados e perse
guidos.

E os meios de comunicação? Esse talvez seja um dos trágicos proble
mas do atual momento histórico; com efeito, os meios de comunicação têm
força para construir, e têm força para destruir. E mais: parece que aqueles
que mais empregam a sua força para destruir, estão em mãos de grupos
economicamente tão poderosos e, ao mesmo tempo, tão coesos e tão "abstra
tos", que se torna inútil, quer tomar alguma medida contra eles, quer pre
tender a sua colaboração, se isso contraria ou pelo menos não favorece os
seus gananciosos interesses.

Antes de prosseguir, ainda uma referência a um órgão expressamente
indicado pelo II e pelo III Congressos da ONU: a Polícia, a quem incumbe
precipuamente a prevenção do delito.

A Polícia pode ter grande papel na prevenção do crime, desde que não
seja ela um reduto de delinqüentes frustrados ou larvados que vão se ex
pandir em supostas atividades policiais.

A Polícia deve bem desempenhar o seu elevado papel na prevenção do
crime, e para isso devem ser bem recrutados e formados os seus membros.

Dir-se-ia que para isso haveriam de ser eficientes as Escolas ou Acade
mias de Policia, destinadas a selecionar e formar desde os agentes e os es
crivães, aos inspetores e comissârios, aos peritos e técnicos, aos delegados.

49 tema: A organização d• .,.squisa para a formulação d. potíticas em
matéria de defesa soeial.

f.; bem de ver que, para que as políticas em matéria de defesa social
sejam adequadas e eficientes, é preciso que a sua formulação parta de cor·
reto conhecimento da realidade, isto é dos crimes e criminosos, dos delitos e
da delinqüência e respectivos fatores, causas e estimulas.
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Não só variam, essas realidades, de pais para país, como dentro do mes
mo país, de região para região, de zona para zona; isto é: mesmo aquelas
realidades que, em linhas gerais, são as mesmas em todo o mundo, sofrem
variações, de acordo com as peculiaridades de cada pais, de cada região, de
cada zona.

Pergunta-se então: existem no Brasil especialistas para fazer a impres
cindível pesquisa quanto às nossas realidades nesse campo?

Virgílio Luiz Donnici, coordenador do Colóquio do Rio, e relator do 49
tema, afirmou no seu relatório, que tais especialistas não existem, porque
no Brasil a Criminologia ainda não mereceu a devida atenção - o que se
infere já do fato de ser diminuto o número de Faculdades de Direito que a
incluem no seu currfculo. E observou ainda ele que nos poucos trabalhos
criminológicos que existem, percebe.se tendência para a medicinização do
modo de tratar do assunto, quase sempre em contexto psiquiátrico ou psica
nalitico.

Acertada é a afirmativa, como o é a observação, o que significa que
não temos os necessários especialistas.

Nota-se que, embora tampouco nas Faculdades de Medicina seja ensi
nada a Criminologia, o número de profissionais dessa área de estudos uni
versitários que por ela se interessam é muito maior do que os da área ju
rídica.

Ora, o delito não é um fenômeno simplesmente naturalístico - é UP1
fato normativo. Quer dizer: é, sim, um fenômeno naturalístico, pmém sub
metido a juízo de valor. A Medicina, como as demais ciências naturalísticas,
('ausal-explicativas, não formulam juízos de valor, mas juízos de realidade.

Assim, não se pode desprezar a contribuição de especialistas da área
médica, mas é preciso reconhecer que há de ser contribuição e não ativida
de exclusiva.

:E: preciso despertar nos estudiosos do Direito - do Direito Penal 
interesse pela Criminologia.

Mas ainda não é suficiente, pois que, sendo como é,·o crime, um fato
de conduta que não só se projeta no convivia, mas está em interação com a
('onduta de todos e cada um que participam do convívio; que está em inte
ração com toda a complexa dinâmica do convívio familial, grupal, comunitá
rio, social - é preciso despertar nos estudiosos das Ciências Humanas em
geral (sem esquecer a ética), interesse pela Criminologia.

Depois disso, poderemos ter condições para fazer pesquisas válidas, e
planejar e realizar políticas também válidas e eficien"tes.

As organizações e entidades mencionadas quando me referi ao 2~ tema,
são não só úteis mas necessárias à forma de prevenção e diminuição do de
lito e da delinqüência. Para alcançar melhores resultados, porém, é mister
que, conhecidas as realidades através da pesquisa, a planificação sistematize
as atividades.
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o IV Congresso da ONU realizou-se em Kyoto. Lamentavelmente, não
pude a ele comparecer; ainda não recebi noticias a respeito dos trabalhos e
das conclusões e sugestões ou recomendações. Por isso, quanto aos temas
dele que estão nos interessando neste momento, as referências que fiz pren
dem-se ao Colóquio preparatório do Rio, tão-somente.

Antes de encerrar, porém, desejo ainda fazer uma referência que se
relaciona com o X Congresso Internacional de Direito Penal, realizado em
Roma, de 28 de setembro a 5 de outubro de 1969.

Trata-se da alocução do Santo Padre Paulo VI, proferida perante os
Congressistas, recebidos por ele, em audiência. Sua Santidade manifestou
a própria preocupação com o aumento da criminalidade paralelamente ao
progresso técnico e ao desenvolvimento urbano e, fazendo urna paternal
mas incisiva advertência para o perigo de se confundir moral com "o que
se costuma fazer", e passar, assim, indevidamente do fato ao direito, frisou
a necessidade de eficientes meios de prevenção, e lembrou a alta respon
sabilidade, nesse sentido, dos cultores do Direito Penal.

xxx

Procurei fazer uma condensação de alguns aspectos do tão vasto, com
plexo e intrincado problema da prevenção geral do delito - daquela pre·
venção cujas atividades ainda não pertencem ao Direito Penal, mas nem
por isso pode dele prescindir, porque, no caso, ele é como a clave na pauta
musical.

Espero ter dado uma idéia do assunto que, embora sucinta, seja clara.

TRATAMENTO DOS DELINQÜENTES

No capitulo anterior, nossa atenção esteve voltada para a prevenção do
delito, como objeto da Política Críminal e da Política Social. Essa prevenção
é geral, no sentido que entend~ defender do delito, indistintamente, a Socie
dade e bem assim todas e cada uma das pessoas que a compõem. Mas essa
prevenção também é geral no sentido que ela não se refere especificamente
a algum ou mesmo alguns tipos de delito, e sim ao delito como síntese de
todas as figuras delitivas, e ao delito como "fenômeno de massa", isto é, à
delinqüência (ou criminalidade).

E a prevenção que já tem sido denominada profilática, e se opera agin
do sobre as causas e fatores do delito e da delinqüência, causas e fatores
esses que não raro constítuem estimulas, provocações, verdadeiros induzi
mentos difusos.

Há, porém, urna outra prevenção, que é feita pelo Direito Penal, e se
opera procurando agir sobre a consciência, a vontade e sensibilidade (física
e afetiva) de todos e de cada um, como "contra-estímulo". Com efeito, quan·
do o Côdigo ou outra lei penal, tipificam delitos, cominando pena para cada
um deles, estão ameaçando a todas e cada urna das pessoas que vivem no
âmbito de sua vigência, com um sofrimento, caso desobedeçam a proibição
de praticar aquele fato. Essa prevenção também é geral, no sentido que os
destinatários da cominação legal são todos, indistintamente; entretanto ela
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se particulariza com relação aos delitos, de vez que é cominada pena diversa
para cada tipo de delito - isto é, ela se preocupa com os delitos individual
mente considerados, e não com a delinqüência, e tampouco com o delito
como síntese.

Ela não se opera, poís, pela eliminação das causas e fatores, dos esti
mulos, provocações e verdadeiros induzimentos difusos, mas ela pretende se
realizar pela intimidação. Isto é, apesar dos estímulos, provocações e induzi·
mentos, todos e cada um devem resistir e não praticar o delito, e se alguém
vier a praticã·lo, deverá ser punido.

Já não é de agora que se levantam vozes proclamando a ineficácia in
timidativa da pena. Em primeiro lugar, é preciso dizer que, para que a fun·
ção intimidativa da pena se realize, é mister que, uma vez cominada erga
omnes, ela seja efetivamente aplicada a quem não se intimidou com a amea
ça legal, e praticou o fato típico, antijuridka e culpavelmente, isto é, ao autor
do delito; e mais, que ela seja executada, isto é, que o autor do delito, a
quem, na sentença condenatória, foi aplicada a pena correspondente, efeti·
vamente a cumpra.

Cominar a pena, e não aplicá-la, ou cominá·la e aplicá-la porém não
executá·la, constitui uma derrisão. A medida em que isso se torna conhe
cido, a pena perde a sua força intimidativa, e pode até se transformar em
estimulo para aqueles que cometerão o delito quiçá como uma bravata.

t bem verdade que, mesmo sendo aplicada e executada a pena comina
da, existem aqueles que não se intimidam, tanto assim que as prisões estão
superlotadas (sem contar os delinqüentes que não são alcançados pela
Justiça... ).

Entretanto, por outro lado, náo se pode saber quantos e quais são aque·
les que deixaram de cometer delito porque os paralisou a força intimidativa
da pena. Não há estatística que seja capaz de verificar isso, porque isso faz
parte do imponderável humano.

O fato é que ninguém se atreve a sustar a vigência das leis penais;
mesmo lá onde mais se nega a função intimidativa da pena, ela permanece
apesar dos disfarces com que é enfeitada, apesar das roupagens de terapia
ou de reeducação com que é revestida.

t inimaginável o que aconteceria se fosse sustada a vigência das leis
penais. Apavora pensar o que aconteceria, se atentarmos para o que está
acontecendo em certos países onde o superdesenvolvimento material - eco
nômico e técnico - não foi acompanhado por parelho desenvolvimento mo·
ral; nesses paises, alguns tipos de delitos foram abstraídos das leis penais,
deixaram de ser delitos ... por quê? - porque, explica-se, pela freqüência
com que são praticados, percebe-se que a consciência popular já não os sente
romo delitos...

E dai, a partir da liberação dessas figuras delituosas - aborto, delitos
contra os costumes e contra a família - o número de fatos praticados tem
aumentado explosivamente; e ainda: segundo os meios de comUnicação re·
velam, o escândalo dessa liberação está provocando o desejo de imitação,
principalmente em países menos desenvolvidos, onde, com atividades pró
pnas do que a Politologia denomina "grupos de pressão", se pretende que
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tam bém nesses países essas figuras delituosas sejam liberadas, para que
tais fatos possam ser pratícados à vontade, isto é, sem punição.

Se a pena não exercesse intimidação, por que (onde, sem dúvida, já era
grande o número de fatos cometidos) o espantoso aumento após a libera
ção? Por que o desejo de liberação onde ela ainda não se fez?

Parece que as realidades da vida se encarregam de desmentir certas
afirmações e teorias, ainda que tão bem alicerçadas em argumentos de uma
lógica que se diria inatacável... i

xxx
A pena é - por sua natureza ético-jurídica - retributiva, punitiva,

repressiva. Mas ela tem funções e tem finalidades.

Entre as funções, está a de intimidação, a que recém aludi, que, tendo
um papel na prevenção geral, tem-no também na prevenção especial. Com
efeito, a vivência do sofrimento da pena, durante o seu cumprimento, não
deve ser estéril vivência de sofrimento, mas deve constituir um fator de
intimidação, isto é, um dos estímulos que colaborem para a eficãcia do tra·
tamento que há de ser dispensado ao delinqüente condenado.

E entramos, assim, no tema de hoje, propriamente dito.

A ONU, já no seu I Congresso a respeito da "prevenção do delito e tra
tamento dos delinqüentes", realizado em Genebra, em 1955, recomendou um
conjunto de "Regras Mínimas para o tratamento dos presos". Sobre esse
tema foi o relatório que tive a honra de apresentar ao C(,.1óquio realizado no
Rio, de 25 a 29 de maio de 1970, em preparação ao IV Congresso da ONU,
realizado no Japâo. Não vou, pois, repetir aqui, o relatório que lá apresentei,
embora não exclua que venha ao caso referir-me alguma vez às Regras
Mínimas.

xxx

Quando se fala em tratamento do delinqüente, entende-se "delinqüente
condenado" (quer submetido a pena, quer a medida de segurança).

E desde logo é preciso desfazer um equívoco quanto à significação de
"tratamento do delinqüente". Isto é, no entender de muitos, inclusive juris.
tas, esse tratamento é sinônimo de "terapia", de cuidados médicos, de qual·
quer especialidade médica, mas principalmente psiquiátricos. Esse equívoco
tem prejudicado a visão do binômio "delinqüente e seu delito", com reflexos
prejudiciais sobre as funções e finalidades da pena (que, em razão do equí
voco, na prática é confundida com medida de segurança, ainda que continue
sendo chamada pena).

Com efeito:

a) Quando o Juiz, proferindo a sentença condenatória, aplica pena, ele
o faz porque, através da prova dos autos, se convenceu de que aquele ho
mem, ao praticar o fato, era portador de condições bio-psicológicas (consti
tutivas da imputabilidade), normais, isto é bem funcionantes; e que ele teve
culpabilidade, daí por que tem responsabilidade pelo fato praticado, isto é,
tem obrigação de suportar as conseqüências do fato cometido.
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Contudo, ao transpor ele os portais da prisc " para cumprir a pena,
tem acontecido que se faz caso omisso dos termos da sentença, e dai: é
oenominado "reeducando" aquele que a sentença diz que é condenado, sen
do ele submetido a um tratamento de educação ou reeducação materialista,
que pretende fazer dele, como se proclama com ênfase, "um elemento útil à
sociedade". A parte a infundada consideração da suposta necessidade de
educação ou reeducação para todos os condenados, é de notar que esse "tra
tamento educacional ou reeducacional" é impregnado de espírito médico,
tanto assim que às vezes se diz "teralllia" educacional, e o próprio trabalho
que é um direito e concomitantemente um dever para todos e cada um,
para o delinqüente condenado, é dito "laborterapia".

Noto que nos estabelecimentos penais onde assim se procede erronea
mente, deve·se reconhecer e levar em conta e louvar o fato de ali haver
preocupação com tratamento dos presos, pois que nós não ignoramos que
prisões há em que ainda não houve um despertar para a exigência de tra
tamento dos presos.

b) Em decorrência da sentença condenatória passada em julgado, surge,
para o delinqüente - para o autor do f&to tipico, antijuridico e culpável 
o status de condenado. Isto é, conservando ainda direitos e deveres, apesar
da condenação, adquire, todavia, certos novos direitos e deveres, em razão
mesmo da condenação.

xxx

Ora, tem-se entendido que a humanização da pena haveria de consistir
em tirar dela tudo que lembre sofrimento, tudo que lembre retribuição pelo
fato praticado; paralelamente, tem-se tomado o cuidado de evitar referência
a culpabilidade e responsabilidade pelo fato cometido, deferindo, uma e
outra, expressa ou implicitamente, à sociedade.

Se, porém, refletirmos sobre esse modo de entender e conseqüente
proceder, verificaremos que essa pretendida humanização da pena, em reali
dade é desumanização.

Em verdade, só o homem, porque é um ser ético, é capaz de ter culpa
bilidade, e, tendo agido com culpabilidade, assumir a responsabilidade
pelos fatos culpavelmente praticados. Responsabilidade significa dever de
suportar as conseqüências. Conseqüência do delito é a pena, que quer dizer
sofrimento.

É uma contradição pretender negar isso, em nome de uma, assim dita,
humanização da pena, pois que negar isso, significa esvaziar o homem da
sua natureza ética, é reduzi-lo a mero composto bio-psicológico, o que quer
dizer desumanizá-Io.

A verdadeira humanização da pena consiste, há de consistir, num tra·
tamento que não abstraia do homem-delinqüente, a componente ética do
seu ser e do seu agir; isto é, consiste em tratar o delinqüente como homem
pessoa, sujeito de direitos e deveres, responsável pelo crime que cometeu, na
medida em que teve culpabilidade. .
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Fala-se tanto ro malogro, no fracasso da pena, porque tantos delinqüen
tes que cumpriram pena privativa de liberdade durante anos, vêm a rein
cidir.

O malogro, entretanto, não é da pena, mas do tratamento, por causa
dos erros nele inseridos, que podem ser vários, e bem assim podem ocorrer
em momentos diversos.

O erro a que agora é feita referência, é fundamental, porque se prende
à noção de humanização da pena,

A ONU, já no seu I Congresso a respeito da "prevenção do delito e
tratamento dos delinqüentes", realizado em 1955, deixa perceber que não
acolhe essa errônea noção de humanização da pena, quando, no item 65 das
Regras Mínimas, referindo·se ao tratamento dos condenados, diz: "Ce trai
tement doit être de nature à encourager le respeet d'eux mêmes et à déve
lopper leur sens de la responsabilité".

Desenvolvido que tenha sido o senso de responsabilidade, o delinqüente
wndenado há de se reconhecer autor moral do delito, isto é, há de reconhe
cer que cometeu o fato-delito com culpabilidade. E aí está o ponto decisivo
para o êxito ou para o malogro do tratamento. Senão, vejamos: reconhecer
que cometeu o delito culpavelmente, significa reconhecer que "fez o que
não devia ter feito, sabendo ou podendo saber que não devia fazer, e podia
não ter feito"; significa reconhecer que a sua vontade não funcionou como
devia ter funcionado: significa estar em condições íntimas de assumir com
promisso consigo mesmo de não tornar a delinqüir, isto é não reincidir, o
que quer dizer emendar-se. "Emendar-se" é, como se vê, um verbo eminen
temente humano - nele convergem atividades que não são meramente bio
psicológicas, mas não são também e primordialmente, éticas, de que só o
homem, justamente por ser homem, é capaz.

Por causa da sua formação exclusivamente científica, por causa da sua
We-'tanschanung materialista, aqueles que pretendem humanizar a pena re
duzindo-a a terapia, têm uma aversão, que se diria supersticiosa, pela palavra
"emenda" e suas derivadas.

Entretanto, se se quiser que o tratamento dos delinqüentes seja deveras
eficaz, é preciso que a emenda seja o principal, e que tudo o mais que entre
na composição do dito tratamento, seja acessório desse principal que é a
emenda.

xxx

Assim, pois, se, para ser capaz da elaboração interna que vai conduzir
à desejada emenda, o delinqüente, o condenado, não precisa mais do que
dispor-se a se dobrar sobre si mesmo, isso será tudo o que se faz precíso para
alcançar aquela meta.

Entretanto, haverá casos em que o delinqüente precisará da ajuda, do
estímulo do ministro da sua religião, ou do assistente social, ou do visitador

7 "Congrês des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitemente deiS
delinquants". Revue penitentia.ire et de Droit pénaL (Paris. SOciété GénéraJ.e des Prlsons,
janviel"s à mars 1956) P. 151.
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de prisão ... Assim acontece, nào porque ele é delinqüente, mas porque 
como todos nós podemos perceber entre os nossos conhecidos, talvez em
nós mesmos - há pessoas que necessitam de tal dependência.

Outros casos haverá em que, para que o delinqüente possa vir a ter
condições e disposições intimas de emenda, precisará de uma reformulação
do seu modo de ver e de entender a vida e os valores da vida. Não se trata
de conhecer Filosofia ou doutrinas de Axiologia, que aUãs só estão ao al
cance de um número relativamente reduzido da população, delinqüentes ou
não. Trata-se daquelas noções rudimentares que estão na área do bem e
do lícito, ou então, na área oposta, do mal e do ilícito, e que se apreendem
muito mais pela intuição. Isto é, a apreensão de tais noções não terá sido
correta porque os delinqüentes que estão nesse caso, não tiveram a devida
educação. A carência ou os erros de educação fizeram com que eles tivessem
uma visão falseada dos valores da vida, e a vivência dessa visão falseada,
facilitou a prática do delito; e agora, para se poder desenvolver neles o seno
so de responsabilidade quanto à própria conduta, é preciso modificar aquela
visão que eles têm do que seja bem, do que seja licito, e do que seja mal,
do que seja ilícito. Esses delinqüentes precisam de ser educados ou reeduca
dos. E então, educados ou reeducados, hão de ter condições e disposições
íntimas para se sentirem e se admitirem responsáveis pelos atos da própria
conduta; em outros termos, hã{J de sentir e admitir o tanto de culpabilidade
que tiveram relativamente ao delito praticado, e dispor·se a não reincidir, o
que quer dizer emendar-se.

Há, portanto, aqueles que precisam de ser educados ou reeducados.
Esses não são, porém, "todos" os delinqüentes, como há algumas opiniões
que afirmam, e muita gente acredita ou aceita. Para que essa afirmativa
pudesse ser feita, seria preciso, em primeiro lugar, que tivesse ficado de
monstrado que todos delinqüentes precisam de ser educados ou reeducados.
Ora, isso ainda não foi feito. O que tem sido feito é que, com base naquela
apriorística afirmativa, em algumas penitenciárias se entende que todos os
condenados precisam de ser educados ou reeducados, e se começa por de
nominá-los educandos ou reeducandos, ao invés de sentenciados, ou conde
nados, ou presos, ou ainda, conforme a espécie da pena privativa de liber
dade que lhes foi aplicada, reclusos ou detentos. Esquecendo-se que a deno
minação "interno" é própria daqueles que estejam (efetivamente) cumprin
do medida de segurança, às vezes é essa a denominação que se usa, como se
fosse mais humana .. , O tratamento que nessas penitenciárias é dispensado
ou se pretende dispensar aos delinqüentes condenados ali recolhidos, é de
educação ou reeducação, em moldes que lembrem internatos de colégios.

Esse modo de entender e proceder, além de desnaturar a pena e des
cumprir os termos das sentenças condenatórias, como, em outras palavras,
eu recém disse, descumpre também o preceito constitucional que prescreve
a individualização da pena. Individualização da pena não quer dizer circuns·
crição (individual) da pena. Individualização da pena quer dizer adequação
da pena cominada, ao delinqüente com o seu delito. O Juiz, ao aplicar a
pena, estabelece a individualização formaL Na execução é, porém, que a
individualização vai se realizar ou nào vai se realizar. Ela se realizará se iôr
dado ao condenado o tratamento adequado. Assim se, para que se operem
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as funções da pena, um condenado necessita de educação ou reeducação, o
princípio da individualização da pena exige que, no seu tratamento se inclua
educação ou reeducação; se porém, for outra a providência que o caso pede,
o princípio da individualização exige que seja essa outra providência incluída
no tratamento.

Assim também. "tratamento individualizado" não quer dizer tratamen·
to isolado. Por isso, se para melhor se operarem as funções da pena um con
denado precisa de tratamento "isolado", privativo. a adequação do trata
mento a essa precisão cumprirá o preceito da individualizaçâo: se porém,
para isso, o condenado precisar de participar de Grupos (quer de trabalho,
quer de lazeres, quer do Serviço Social de Grupos, ou de qualquer outra
natureza e finalidade) será assim, na sua participaçâo e integração no Grupo,
na posição e com a atividade mais adequada à sua personalidade e ao seu
delito, que se fará a individualização da sua pena.

Prosseguindo, é de dizer que, assim como há os que têm necessidade de
uma situação de dependência, e há os que precisam de ser eaucados ou
reeducados, haverá também casos em que o delinqüente, que não tem bom
equilibrio da personalidade, que é portador de alguma anomalia ou quiçá
perturbação da saúde mental ~ e por isso nem teve plena culpabilidade ~.

precisará, com efeito, para chegar às disposições intimas de emenda, de
uma terapia adequada, seja de psicologia clínica, seja de psiquiatria. ou de
outra especialidade médica. Nesses casos, é evidente que. como acessório da
função ética da pena, será mister um tratamento médico: esse tratamento
lem sentido estrito, pois que é limitado pelo adjetivo ··médico"). não se con
funde com a pena, e não a SUbStltlli, mas, tão-somente. é um acessório (por
lY.ais indispensável que seja, sempre acessório) da função precípua da pena.

Cabe aqui, mutatis mutandis, tudo que acabei de dizer a respeito da
,:;uposta e não demonstrada necessidade de educação ou reeducação de todos
os delinqüentes condenados, e bem assim o que ali acrescentei a respeito do
nrindpio de individualização da pena.

xxx

Até aqui eu me referi ao delinqüente condenado, ao condenado a quem
foi aplicada pena.

O Código Penal Brasileiro de 1940, porém, não só admite a medida de
segurança, como admite o que a doutrina denomina "sistema deI doppio
binario" (isto é, sistema do trilho duplo), que consiste na aplicação cumula·
tiva de pena e medida de segurança.

A medida de segurança, como sabemos, não é retributiva do delito, mas
se relaciona com a "periculosidade", OU "perigosidade", que é reflexo de
anomalia ou perturbação do equilíbrio da personalidade ou da saúde. Daí se
infere que o tratamento do delinlfuente submetido a medida de segurança,
há de ter uma tônica terapêutica, uma tônica médica.

Mas a perigosidade pode ser reflexo também de anomalia ou pertur.
bação do senso moral, caso em que não é dito que o tratamento adequado
haja de ser sempre o médico.
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Parece que o que tem acontecido, de parte de penitenciaristas e crimi
nólogos, e outros especialistas dessas áreas, de formação científica, é que, não
tendo eles a visão dogmático-jurídica do crime e da pena, são levados, pela
sua mesma formação científica, a absorver a pena na medida de segurança.
Estranhamente, não poucos especialistas dessas áreas, que têm entretanto
formação jurídica, adotam o ponto de vista daqueles cuja formação é pura
mente cientifica. Noto que esse fenômeno não é exclusivo do Brasil. Com
efeito, no correr do Colóquio Internacional de Direito Penal, realizado no
Rio, de 23 a 28 de outubro de 1967, em preparação ao X Congresso Inter
nacional de Direito Penal, que veio a se realizar em Roma, de 28 de setem
bro a 5 de outubro de 1969, Jean Graven, então Presidente da Associa·
ção Internacional de Direito Penal, disse, com a sua autoridade, que se, por
um lado, a contribuição dos especialistas em ciências causal-explicativas é
valiosa e imprescindível, por outro lado a visão que eles têm e oferecem
da matéria, é insuficiente, é incompleta; prosseguindo, concitou incisiva
mente os juristas a tomarem a posição que lhes compete, a fim de, com a
contribuição dogmático-juridica completar e retificar aquela visão.

Talvez se possa afirmar que o que, na prática, muito influiu para que os
especialistas de ciências causal-explicativas, pelo seu modo de encarar o as
~unto, tenham sido levados a absorver a pena na noção de medida de segu
rança, haja sido o fato de, tendo sido aplicadas cumulativamente pena e
medida de segurança, ser inconseqüente a execução sucessiva, como deter·
mina a lei, isto é, primeiro a pena e depois a medida de segurança. A im
posição de medida de segurança, indica, em si e por si, que o condenado
necessita de tratamento específico, seja quimioterapia ou psicoterapia, seja
laborterapia ou terapia educacional etc., etc. Esperar o cumprimento da
pena para, então, transferido o condenado a estabelecimento apropriado à
execução da medida de segurança imposta, ser submetido ao tratamento es
pecífico, pode acarretar conseqüências graves e até fatais, contrárias ao que
se pretende alcançar com a medida de segurança. Daí o que se pode dizer
uma praxe, consistente em, onde há preocupação com o tratamento dos de
linqüentes, realizar tratamento próprio de medida de segurança ainda no
tempo de execução da pena. Dessa confusão prática, não é de admirar que
tenha resultado que a noção de medida de segurança absorvesse a de pena.

De qualquer modo, não se exclui que, durante o tratamento pr6prio
de medida de segurança, ou em conseqüência dele, se suscite e desenvolva
no delinqüente condenado o senso de responsabilidade pelos atos, ações e
fatos d'l própria conduta; tampouco se exclui que haja de ser suscitado o
sentimento e a consciência da própria culpabilidade em relação ao delito
praticado, tanto quanto as condições da personalidade que exigiram imposi
ção de medida de segurança, permitiam ,que o autor do fato soubesse ou
pudesse saber que não devia praticar o fato, e tivesse podido não praticá-lo.

xxx

A função precípua da pena, pois, é a função ética de emenda, intima
mente relacionada com a culpabilidade, cuja noção meramente psicológica
já cedeu lugar à noção normativa, em razão da qual a indagação da culpa.
bilidade no caso concreto se faz por meio de juízo de valor. Contudo, não se
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lhe desconhecem funções utilitárias: intimidativa e hem assim de defesa
social, na cominação e na certeza de aplicação e execução; reeducação e rea·
ju:;tamento social, na aplicação e principalmente na execação.

A pena, por cuja natureza ético-jurídica, é retributiva, punitiva e re·
pressiva, tem finalidades que, é claro, não se confundem com as funções, e
são: principal, ética - fazer justiça; acessórias, utilitárias - prevenção ge·
I aI, na cominação e na certeza de aplicação e execução; prevenção individual,
na aplicação e principalmente na execução.

A medida de segurança, porém, é, por sua natureza utilitária, preventi
va; suas funções também são utilitárias: reeducação, tratamento terapêutico,
e reajustamento social, na aplicação e principalmente na execução; a finali
dade da medida de segurança é a prevenção individual ou particular, que. a
nartir da aplicação, há de ser alcançada através da execução.

xxx

Voltemos país a atenção para a função de reajustamento social, que,
sendo utilitária, é acessória para a pena, mas é precípua para a medida de
segurança.

Comecemos examinando o seguinte ponto:

Serão desajustados todos os delinqüentes condenados?

Pois bem: assim como há quem afirme que todos os delinqüentes con
dellados precisam de ser educados ou reeducados, há quem afirme que todos
são desajustados, precisando, portanto, de ser reajustados; e assim como não
é verdade que todos precisem de ser reeducados, tampouco é verdade que
todos precisem de ser reajustados.

Pode ser feita a seguinte distinção:

a) aqueles que eram ajustados ao cometer o delito, e permaneceram
ajustados (apesar de terem praticado o delito);

b) aqueles que eram ajustados, mas que, a partir do delito, se desajus·
tal'am;

c) aqueles que já eram desajustados na ocasiâo do delito, sendo que o
nelito poderia não ter relação com o desajustamento, mas também poderia
ter.

Há um equívoco, pois, também quando, genericamente, sem fazer
distinção, se fala em reajustamento social dos delinqüentes (condenados).

Com efeito:

a) Aqueles que eram ajustados ao cometerem o delito e permaneceram
ajustados apesar do delito, uma vez recolhidos ao estabelecimento penal 
a estabelecimento penal fechado ~ ficarão distantes e isolados do "seu
mundo", que seguirá a sua evolução, da qual estarão excluídos. Dentro do
estabelecimento penal, o estilo de vida é diverso do estilo de vida cá fora.
E então, já pelo distanciamento e isolamento do seu mundo, já pelo diverso
estilo de vida, o delinqüente - condenado, preso ~ ao cabo de algum
tempo estará desajustado.
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Nesse primeiro caso, pois, o tratamento do delinqüente deve incluir
medidas eficazes para evitar o desajustamento. Entre essas medidas con
vém lembrar: o trabalho, em condições tanto quanto possível semelhantes
ao trabalho em liberdade; lazeres e atividades de grupo eficientes para
manter a imaginação, o espírito de iniciativa, a capacidade de interação no
e com o ambiente ("ambiente-homem"); contato com o mundo fora da prisão,
através de visitas e correspondência que há de receber da família e outras
pessoas, e através de jornal, rádio e outros meios de comunicação; trabalho
externo (primeiro atl'aperto, no recinto da prisão, depois fora dela); prisão
aberta; livramento condicional; finalmente, chega à liberdade definitiva em
condições de ocupar o seu lugar na família, no trabalho, na comunidade.
sociedade - sem percalços, sem choques ou desencontros.

b) Aqueles que se desajustaram a partir do delito, talvez precisem de
um tratamento específíco, cuja tônica recaia na assistência espiritual, ou
então no serviço social, ou em cuidados de psicologia clínka etc., conforme
for verificado em cada caso concreto. Paralelamente, um tratamento análogo
ao dispensado àqueles que não sendo desajustados ao ingressarem na prisão,
deve-se tomar cautela para que a vivência prisional não produza o desa
justamento.

cl Aqueles que já eram desajustados na ocasião do delito: é mister.
preliminarmente indagar a relação que o desajustamento terá tido com O
delito. Conforme tiver sido essa relação, o condenado será portador de
periculosidade, razão por que lhe há de ter sido imposta medida de segu
I ança; nessa hipótese, ademais do que foi dito a respeito da natureza e
significação do tratamento inerente medida de segurança, serão tomadas
providências eficientes para o reajustamento, que, mutatis mutandis serão
como as descritas para o primeiro caso, isto é, quando se deve evitar que
a vivência prisional produza desajustamento.

Se, porém, não tiv~r havido relação entre o delito e o desajustamento,
convirá sempre indagar as suas causas, fazer o tratamento conveniente, que,
com as devidas adaptações, será como o descrito para aqueles que se desa·
justaram a partir do delito.

xxx

Portanto: com exceção dos inteiramente inimputáveis, que. em razão
mesmo da inimputabilidade, não têm culpabilidade, daí por que não há
que se falar em emenda, todos os demais delinqüentes têm culpabilidade
(reconhecida pelo Juiz que, por isso mesmo, aplicou pena), e para que o
tratamento seja eficaz, ele deve conduzir à emenda. A culpabilidade não é
mera relação psicológica do delinqüente com o seu delito; a culpabilidade
é o ilícito subjetivo, é um desvalor, a cujo conhecimento se chega através de
j'jí7..O de censurabilidade a que se submete o agente, em Tazão da ação
praticada. Ação é movimento corpóreo realizado consciente e finalisti
camente. Consciência e fiR3lidade constituem o nexo psicológico do agente
com o seu movimento corpóreo; para se falar em culpabilidade é preciso,
mais, que esse nexo psicológico esteja em contradição com a norma do dever
ser, o que se verifica não através de simples juízo de realidade, mas através
de juÍZo de valor, como é o juizo de censurabilidade.
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E que é responsabilidade? - Responsabilidade jurídico-penalmente re
levante é, sim, o dever de suportar as conseqüências (penais) oriundas do
fato-delito praticado culpavelmente, Mas o senso de responsabilidade de que
fala a ONU, tem sentido mais amplo, pois que significa reconhecer-se e
sentir-se moralmente dono dos fatos, atos e ações da própria conduta; signi·
fica o dever de orientar a própria conduta para o bem. Ora, se já foi pra
ticado um mal - isto é, o delito - é preciso que o autor reconheça dito
delito como um mal que não devia ter praticado, e podia não ter praticado,
e como talo abomine. constituindo isso ponto de partida para então orien
tar a própria conduta para o bem. E isso é emenda.

Se para que a pena venha a exercer essa sua função ética, que é a sua
função precípua. for necessário um tratamento específico - tratamento te
rapêutico, tratamento educativo. tratamento laborial etc., etc. - isso será
uma função acessória, utilitária, a serviço da principal, ética.

xxx

A ONU recomendou um conjunto de Regras Mínimas para o tratamento
dos presos - provisórios e condenados. Os provisórios presumem-se in0
lentes até sentença condenatória passada em julgado; os condenados, po
rém, são delinqüentes, daí por que as Regras Mínimas, quando se ocupam
dos presos condenados, referem-se aos dehnqüentes. É preciso notar que,
sendo, como são, Regras Mínimas, referem-se aos delinqüentes como seres
humanos; visam elas a fazer lembrar que os delinqüentes não perderam a
sua condição de seres humanos, e como tais devem ser tratados. Isso, com
efeito, é indispensável como imperativo ético, como um imperativo de Cari
dade mas tam bém de Justiça; todavia é indispensável inclusive como lastro
para poder a pena exercer as suas funções, e alcançar as suas finalidades.
respectivamente a ética e as utilitárias, e as medidas de segurança exerce
rem também as suas funções, que são todas utilitárias, e alcançarem a sua
finalidade, que também é utilitária.

Até há alguns decênios, olvidou·se ou não se tomou conhecimento de
que o condenado tem um status jurídico próprio, isto é, ele é pessoa, sujeito
de direitos e deveres, dos quais alguns ele conserva apesar da condenação,
mas outros lhe surgiram justamente da condenação como fato jurídico. Qual
decorrência lógica do reconhecimento desse status do condenado, impôs-se
a necessidade de jurisdícionalízação da pena, onde hoje se afirmar que ao
Juiz incumbe a execução formal da pena (em sentido lato. abrangendo as
medidas de segurança), e à Administração Penitenciária compete a execução
material.

A presença do Juiz presidindo a execução da pena, não só quanto aos
clássicos "incidentes da execução" mas quanto a salvaguarda dos direitos
e legítimos interesses do condenado, e bem assim à solução dos conflitos
que surjam entre esses direitos e interesses, e os direitos e pretensões que
compõem o Direito de Punir do Estado, ou nele se inserem, constitui 
deve constituir - garantia de que o tratamento dispensado cumpre o pre
ceito da individualização; isto é, cumpre o preceito de que cada condenado
receberá o tratamento adequado à sua personalidade e ao seu delito, o que
é indispensável para que a pena e as medidas de segurança realizem as
suas funções e alcancem as suas finalidades.
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o Direito de Punir, no atual estágio de evolução da Cultura e do
Direito, pertence ao Estado, e é indelegáveL Trata-se de um imperativo de
garantia de Justiça e de certeza do Direito, sem o que 'se retrocederia ao
primitivismo da vingança privada, a qual - constituindo embora um pro
gresso em relação à pura reação de desabafo, que, dirigida contra quem
quer que fosse ou o que quer que fosse, durava tanto quanto necessário
para descarregar a tensão emocional - tem conteúdo prevalentemente
emocional, constituído de sentimentos negativos.

Alguns apressados entendem que a pena retributiva não passa de
transferência da vingança privada para o Estado. Todavia, uma das dife
renças fundamentais entre a vingança privada e a pena retributiva, está
justamente no conteúdo racional da pena, em contraposição ao conteúdo
irracional, emocional, da vingança seja privada ou não.

Se, por um lado, é verdade que também o Estado, em algumas formas
anômalas, impregnado ou a serviço de ideologias malsãs, pode praticar
vingança ao invés e a pretexto de exercer o Direlto de Punir, por outro
lado, também é verdade, que a justiça da reação contra o autor de uma
agressão, de um mal, de um dano, só é possível se dita reação estiver en
tregue a uma instituição como é o Estado.

Assim, pois, hoje, é pacífico que o Estado tem, entre seus direitos
subjetivos, ° Direito de Punir, indelegável.

Como se sabe, o direito subjetivo privado, é faculdade de agir, en·
quanto que o direito subjetivo público é concomitantemente poder e de
ver de agir.

Dai decorre que o Estado tem o direito, o poder e o dever de punir,
o que lhe cumpre fazer diretamente por seus órgãos específicos; não pode
encarregar disso, ou incumbir, quem quer que seja - pessoa, órgão, ins
tituição etc. - e tampouco entidade paraestatal.

Ê de não esquecer que o Direito de Punir tem três fases: a da co
minação da pena, erga omne5; a da apUcação da dita pena, ao comprovado
autor de fato típico, antijurídico e culpável, isto é, autor de crime; a da
execução da pena apUcada ao condenado como autor de crime.

A execução da pena, portanto, integra o exercício do Direito de Punir.

Há um Estado brasileiro em que o órgão encarregado de executar a
pena é uma autarquia. Isso é um absurdo que se diria inconcebível se ele
não fosse realidade, como são realidades certas inesperadas aberrações.
Nem sempre o que é, traduz o que deve ser, daí o ilícito que a ·)rdem
moral e a ordem jurídica não podem tolerar; e se tolerarem ou, por sua
omissão, parecer que tolerem, far-se-ão sentir (fazem-se efetivamente sen
tir) sérias conseqüências.

x x x

Como já vimos, porém, o deUnqüente, condenado, conserva certos, d~
reltos e deveres, apesar da condenação, enquanto que certos outros dIreI
tos e deveres lhe surgem exatamente da condenação como fato jurídico.
Esses direitos e deveres surgidos da condenação é que constituem o status
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de condenado, estabelecendo-se uma complexa relação jurídica entre eles,
e os respectivos deveres e direitos do Estado, como titular que é de Direito
de Punir.

Quanto aos direitos e deveres que permanecem apesar da condenação,
as relações podem se verificar com o Estado, genericamente, com autar
quias, ou com pessoas privadas, jurídicas ou físicas. Dentre esses direitos,
o fundamental - ou, talvez, aquele que resume todos os demais - é o
direito de ser tratado como pessoa, donde o direito, como corolário, de
ser ajudado, apoiado, confortado, sempre que necessite de ajuda, de apoio
de conforto.

A quem 'incumbe, porém, o dever correspondente a esse direito que o
delinqüente tem, não por qu:: é condenado, mas porque é um ser humano,
é pessoa?

Em primeiro lugar, ao Estado.

Nesse caso, a ajuda, o apoio, o conforto que o Estado (por meio dos
seus órgàos apropriados) dá, facilita ou oferece, confunde-se com a execução
da pena, pois que se configuram como acessório ou instrumentos das
funções da pena, da sanção penal.

Assim, a título ilustrativo:

a) Nos estabelecimentos penais deve haver assistência religiosa, já
porque a Constituição do Brasil, no art. 153, S 5Q, afirma a plena liberdade
de consciência, e assegura "aos crentes o exercício dos cultos religiosos.
que não contrariam a ordem pública, e os bons costumes"; isto é, se o
Estado não incluir entre os serviços penitenciários, o de assistência religio
sa, estará, por omissão, descumprindo o preceito constitucional porque o
condenado, pela sua situação vital específica, inerente ao seu status espe
cífico, ficará impedido do exercício ou sequer da participação do culto da
sua religião. Além disso, porém, como vimos ontem, a assistência religiosa,
a ajuda ou o apoio espiritual podem ser um acessório necessário à função
precípua da pena, que é a emenda.

b) O trabalho é concomitantemente um direito e um dever de todos e
de cada um - é uma exigência humana. A Constituição do Brasil diz,
no art. 153, ~ 23, que "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, observadas as condições de capacidade que a lei estabelecer".
O Códjgo Penal em vigor, por sua vez, determina no art. 29, ~ 19. que
"o sentenciado fica sujelto a trabalho, que deve ser remunerado", Isto é,
conforme o texto penal, que trata das "regras comuns às penas privativas
de liberdade", a obrigatoriedade do trabalho constitui uma dessas regras,
o que quer dizer que o trabalho obrigatório se insere no regime de execução
das penas privativas de liberdade. Mas o trabalho é uma exigência humana
de atividade produtiva, que contribui para assegurar a dignidade do ho
mem, que assim aufere, do seu esforço, aquilo que é capaz de satisfazer
as suas precisões; mas também contribui para manter o ajustamento psi
cológio e social, ou, se for o caso, operar o reajustamento. Casos há em
que o trabalho há de ter características especiais, para ser terapêutico: é
a laborterapia (ou ergoterapia).
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Daí se infere que, sendo o trabalho direito e dever, estando inserido
no regime de execução da pena, e sendo uma exigência .humana ou, ainda,
terapia, o condenado, entretanto, só poderá trabalhar se o Estado lhe pro
piciar trabalho, isto é, o Estado tem o dever de dar trabalho ao condenado
que, em razão da sua específica situação vital, inerente ao seu status
específico, de outro modo nào o conseguiria.

c) De modo semelhante ocorre com os lazeres, cuja importância é
inestimável para evitar que o estilo de vida prisional embote a imaginação,
a iniciativa, a capacidade de interação etc., OU para fazer com que, apesar
do estilo de vida prisional, essas componentes da personalidade surjam
e se desenvolvam; idem, quanto a instrução escolar, treinamento e forma
ção profissional, que, como os lazeres, contribuem para, conforme o caso,
impedir o desajustamento ou então propiciar condições para melhor ajus
tamento ou para reajustamento.

d) Mas para que se mantenha o ajustamento, ou se obtenha o reajus
tamento, é imprescindível, ainda, e sobretudo, que o condenado tenha
contato com o mundo fora da prisão, pois como vimos, enquanto ele está
apartado do ambiente da família, da comunidade, da sociedade, o desajus·
tamento vai-se processando pelo simples fato de estar apartado.

De passagem lembro que uma prisão feminina que visitei era chama
da "Instituto Feminino de Readaptação Social", Estranhei o nome, porque
se tratava de uma prisão fechada. A funcionária que me servia de cicerone
explicou-me que dantes o nome era "Penitenciária Feminina", mas que,
"por ser preciso humanizar a pena, devem ser evitadas expressões desu
manas que humilhem as reeducandolS", e entâo foi mudado o nome do es
tabelecimento, adotando-se esse - "Instituto Feminino de Readaptação
Social" - por ser mais humano .. ' É esse um exemplo da freqüente con
fusão de "piegas" com "humano", a par da confusão também freqüente
a respeito de ajustamento e de reajustamento social (dito "readaptaçáo".
no nome do estabelecimento),

Dentro da prisão podem os condenados ser mantidos ou ser postos
em boas condições pessoais para o ajustamento ou para o reajustamento;
se não houver, porém, experiências de convívio, vivência de situações nOf
mais em família, na comunidade, na sociedade, que não só sirvam de
treinamento para o condenado, naquele convívio e naquelas situações, mas
também, para que a família, a comunidade, a sociedade aprendam a ter
confiança nele e a acolhê-lo - o condenado, ao recuperar a liberdade,
plena ou limitada, sentir-se-á marginalizado, e estará marginalizado, isto
é, mantido fora do necessário convívio. A marginalização, é óbvio que
acarreta desajustamento e impede reajustamento, ao mesmo tempo que é
propícia para conduzir ao delito - para conduzir a um primeiro delito,
mas principalmente para conduzir à reincidência.

Aquela imprensa e aqueles outros meios de comunicação e informa
ção que se reJerem ao reincidente em termos execráveis, ao mesmo tempo
que Lembram que esteve, dizem, "interno" tantos anos e não se "recupe
rou", não se apercebem de que a desconfiança, as reservas, a hostilidade
que desumanamente o repeliram do convívio, é que o impeliram para o
novo delito. Tampouco se apercebem de que ao mesmo tempo que tão
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desumanamente estão contribuindo para acabar de arrazá·lo, têm o cuida·
do de usar aquelas palavras eufêmicas, à guisa de humanização.

x x x

Se, pois, como estamos percebendo, ° dever correspondente ao direito
que o condenado tem, de ser tratado como pessoa, incumbe - por causa
da sua situação vital, inerente ao seu status - em primeiro lugar ao
Estado, também estamos nos dando conta de que, a seguir, incumbe à fa
mília, à comunidade, à sociedade, a todos e cada um de nós.

Ao Estado corresponde ° dever de Justiça; a nós todos corresp0nde
o dever de Caridade. Quando digo Caridade, não digo esmola, não digo
filantropia; digo Caridade, com C maiúsculo, que quer dizer amor ao pró·
ximo como a si mesmo por amor de Deus, e que é sublime sentimento e
uma das virtudes teologais.

Vejamos, então, em que há de consistir e como há de se realizar o
cumprimento de dever de Caridade da familia, da comunidade, da sacie·
dade, de todos e cada um de nós para com o delinqüente ·:.'ondenado.

191 Enquanto o condenado está em prisão fechada.

a) A família deve manter contatos com ele, por meio de visitas e
correspondência, informando-o do que se passa, no seio da mesma família,
seja quanto aos fatos corriqueiros, seja quanto a acontecimentos extraor·
dinários alegres ou tristes, e pedindo a opinião dele. Tudo deve ser feito
com carinho e prudência, de sorte que ele sinta, perceba, que a família
não aprova que ele tenha cometido o delito, mas que, apesar disso, continua
querendo·lhe bem. Esses contatos e essas manifestações devem dar-lhe a
segurança de que, ao recuperar a liberdade, o seu lugar, no ambiente do
méstico, estará à sua espera.

Um fenômeno que ocorre com mais freqüência do que se pensaria.
é o seguinte: a família - sem contar aqueles casos, ainda mais dolorosos,
em que ela se sente traída e desonrada pelo seu membro que veio a co
meier delito, e desde logo o abandona, isola e olvida - tende a, com o
passar do tempo, rarear os contatos e as manifestações, até chegar, às ve·
zes, ao completo rompimento de todo e qualquer liame de afeição e de
comunicação,

Essa atitude da família, contrariando o sagrado dever de Caridade,
isto é, amor para com os seus membros, tem repercussões negativas no
tratamento do delinqüente condenado, porque o desestimula e deprime.
ou o revolta, do que decorre inibíção das disposições para a emenda, e de
sesperança de futura reintegração no convívio não só familia] mas também
social.

Muitas reincidências ~ que significam malogro das funções da pena
e frustração das suas finalidades - tem suas raízes nessa atitude da fa·
mília, para a qual não se tem dado, ao que parece, a merecida atenção.
Por que não se lhe terá dado a merecída atenção? Talvez porque os que
se tem preocupado com o problema "condenado e sua família" se coloquem
em ponto de vista mal situado, além de olharem dito problema através de
pri3ma deformante, donde resulta que a imagem aparece com dois as·
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pectos. Um desses dois aspectos é o problema sexual, cuja solução tem·
se pretendido que esteja nas visitas "conjugais" da esposa ou da compa·
nheira, e - segundo alguns pensamentos mais arrojadôs - de prostitutas
que o Estado, transformado em agente de lenocínio, haveria de fornecer
lhes ou facilitar-lhe o comparecimento no estabelecimento penal; o outro
aspecto é o do estado de necessidade material e econômica em que tenha
ficado a família, a quem se procura socorrer (quando se procura) com
uma assistência frequentemente sentimentalóide, em discordância com o
que recomendam a doutrina e a técnica do Serviço Social, não sendo por
isso de admirar que resulte contraproducente, como tantas vezes resulta.

Arrematando este tópico, insisto: é preciso compreender toda a grande
importância que a atitude e a conduta da família tem para o êxito ou para
o malogro do tratamento do delinqüente condenado, prêso. A ONU se re·
fere, no item 79, das "Regras Mínimas para p Tratamento dos Presos",
à importância das relações do preso com a sua família. '

b) A comunidade e a sociedade (em que cada um e todos nós estamos
incluídos), também deve manter contatos com o delinqüente condenado,
recolhido a prisão fechada, por meio de visitas e corre,spondência, infor·
mando-o do que se passa no ambiente comunitário ou social, e no mundo,
dando-lhe oportunidade de externar seu pensamento, manifestar sua curio
sidade e interesse. .. A prudência e a Caridade com que tudo isso há de
ser realizado, contribuirão eficazmente para que o tratamento penitenciá
rio produza os desejados efeitos. Realmente, esse modo de proceder para
com o condenado fará com que ele sinta a sua dignidade humana, o que
lhe estimulará boas disposições para a emenda; e fará também com que
ele perceba e sinta que, apesar de ter cometido delito e estar fisicamente
afastado do ambiente comunitário e social, continua sendo membro da co
munidade, da sociedade, razão por que deve ele contribuir com a sua parte,
para não se desajustar, ou conforme o caso, contribuir com a sua parte para
vir a se ajustar ou reajustar.

Todavia se, no que concerne à família, esta, para desempenhar o seu
papel junto ao seu membro delinqüente, condenado, preso, não precisa
de se submeter a normas reguladoras especiais, bastando que observe as
normas gerais da disciplina e da "agenda diária" do estabelecimento penal,
o mesmo não pode acontecer com a comunidade, com a sociedade.

f; bem verdade que estamos acostumados a ver pessoas benévolas que,
individualmente ou, de preferência em grupos, com intuito religioso ou
simplesmente humanitário, visitam os presos e os entretêm; levam-lhes con
forto espiritual ou afetivo; e lhes proporcionam livros e outras fontes de
leitura, ou entào espetáculos teatrais e audições musicais, e competições
esportivas; e há também quem mantenha correspondência epilitolar com
presos.

Entretanto, quer em razão da situação vital do preso, inerente ao seu
status de condenado; quer por motivos de disciplina das prisões, quer por

8 Congres des Nations Unies pour la prévention du crime et le traltement des délln
quantll. "Ensemble de Régles Minima pour te traitement des détenus". Revue pénlt.entialre
et de Droit ~al (Paris, Société Générale des Prisons, janvier à. mars 1956>. P. 153.
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outros ponderáveis motivos, tem sido sentida a necessidade de institucio
nalizar essas desejáveis e necessárias participações da comunidade e da
sociedade no tratamento do condenado preso. Já existem países em que a
Instituição dos Visitadores de Prisão e a Instituição dos Correspondentes
de Presos, tem as respectivas finalidades; tem a sua estrutura fixada por
normas que regulam as atividades e a conduta das pessoas que compõem
seus órgãos, e bem assim se referem aos meios utilizáveis no exercício das
atividades.

Nos países onde assim ocorre, procura-se, por um lado, garantir o
bom e produtivo funcionamento das atividades, quer dos visitadores, quer
dos correspondentes; por outro lado, procura-se evitar não desejados males
e inconvenientes, como por exemplo: possíveis interferências ou choques
dessas atividades entre si, ou delas com a dinâmica das prisões e com a
execução da pena e o tratamento penitenciário. Procura-se também evitar
que qualquer uma dessas atividades seja exercida passageiramente, como
um capricho ou um fogo de palha - que é o que em geral acontece lá
onde as atividades nào sâo institucionalizadas, não são regulamentadas, o
que, ao invés de trazer algum benefício, suscita dificuldades e problemas
para a Administração Penitenciária, ao mesmo tempo que é fonte de de
cepções, desenganos e frustrações para o condenado, a quem ademais é
dado um mau exemplo de inconstância, pouco caso para com os senti
mentos e as expectativas do próximo, e até mesmo falta de senso de
responsabilidade (que, aliás, deve ser suscitado e desenvolvido no conde
nado).

No Brasil, seria preciso, em primeiro lugar despertar o interêsse co
munitário e social para tais atividades; despertar tal interessE' que anime
a assumir compromisso que, se não for permanente, seja pelo menos du
radouro. O que se tem feito, é pouco e empírico. As vezes, encontram-se
grupos de motivação religiosa, cuja duração raramente é pouco mais que
efêmera. Outras vezes, vêm-se damas da sociedade, frequentemente espô
sas de políticos ou homens públicos, que resolvem "dar assistência aos
presos e suas famílias".

Já tenho visto casos em que tais damas, com muito reta intenção e
abnegação. e em boa coordenação com a Administração Penitenciária, pres
tam relevantes serviços. Tais serviços, de certo ponto de vista, são feitos
empiricamente, pois não se subordinam a nenhuma doutrina de Direito
Penitenciário, tampouco de Ciência, de Técnica ou de Política Penitenciá
ria, mas obedecem à orientação da bondade e da' compreensão maior ou
menor, conforme o grac. de escolaridade ou a cultura das damas: de outro
ponto de vista, porém, não aparecem como inteiramente empíricos, por que
essas senhoras traçam um programa, ainda que não escrito, e o seguem
com regularidade, e continuidade, enquanto dure a função que os maridos
exercem e lhes facilita dedicarem-se elas a tais atividades.
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Mas já tenho visto casos de esposas de políticos ou homens públicos
que, em vésperas de eleições, e com muita noticia nes jornais, rádio e
televisão, vão "dar assistência aos presos e suas famílias", "assistência"
essa consiste em distribuição de peças de roupa, guloseimas e brinquedos,
com ou sem acompanhamento de show ou de competição esportiva; às ve
zes, para prestigio dos maridos. promovem em estilo análogo, comemoração
do Natal, da Páscoa do Dia do Encarcerado ... Vez por outra, o Diretor
do estabelecimento penal, muito lisonjeado e esperançoso, oferece lauto
almoço a tão importantes damas ... - Isso deve ser evitado, não pode ser
permitido; a "politicalha" não pode intrometer-se nos serviços penitenciá
rios, nem mesmo sob essa forma aparentemente benéfica para os presos.
Em realidade, é maléfica, porque é uma intromissão indevida na execução
da pena, e no tratamento dos condenados, que ilude os presos, e nada
constrói.

A institucionalização dessas atividades evitaria tudo isso, cortando o
mal pela raiz, pois para exercer qualquer delas, será mister por-se dentro
das respectivas normas reguladoras. Essas normas podem estar integra
das no regulamento do estabelecimento penal, ou então constituir um
conjunto autônomo, se é que já não hajam de constar no regimento geral
do órgão estatal incumbido dos serviços penitenciários.

2<)) O condenado está em prisão aberta.

Já agora ele não só recebe visitas e tudo que elas abrangem, dos
familiares, dos amigos e dos visitadores de prisão, mas, de acordo com o
regime da prisão aberta, também retribuirá as visitas, admitindo·se que
deixe de recebê-las, para só fazê-las. A correspondência epistolar, neste
regime perde um tanto quanto da sua importância.

A atitude da família, da comunidade e da sociedade não mais se
traduz apenas em manifestar carinho ou estima, assegurar confiança, e
alimentar esperanças; agora, família, comunidade e sociedade devem con
cretizar tudo isso, acolhendo·o como um "intraneo", de modo que ele se
sinta membro de cada uma dessas coletividades, e bem assim perceba
ou pelo menos sinta que seus esforços para ajustar-se ou reajustar-se ao
convivio são eficientes, alcançam o êxito conforme o desejo e a expecta
tiva.

Entretanto, a "com'unidade circundante" da prisão aberta, deve ter
atitude de receptividade e colaboração não só com os presos, individual·
mente considerados, mas com todo o estabelecimento penal, de modo que
se constitua um clima de recíproca confiança. Para isso, é claro que a
opinião pública precisa de ser esclarecida a respeito da prisão aberta e tam·
tém dos condenados ali recolhidos.
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A Comissão Internacional Penal e Penitenciária {C. I. P .P . l, ao ser
dissolvida, teve parte das suas atribuições transferidas para a ONU, e
parte para uma nova organização adredemente criada, a Fundação Interna
cional Penal e Penitenciária.

No seu 129 Congresso, que foi o último, antes de se dissolver, e teve
lugar em Haia, em 1950, a referida Comissão, recomendou que a prisão
aberta fosse situada em ambiente rural, mas com possibilidades de con·
tatos com o ambiente urbano, e que a população urbana fosse adequada
mente informada, a fim de se poder contar com a sua compreensão, sendo
que para isso se haveria de poder contar com a imprensa - Resolução
do 129 Congresso Internacional Penal e Penitenciário a respeito de esta
belecimentos abertos, item 3, letra e. \1

,\ ONU. no seu IY Congresso a respeito da "Prevenção d,o Delito e
Tratamento dos Delinqüentes", realizado em Genebra, em 1955, e que
teria sido o 139 Congresso Internacional Penal e Penitenciário, da res
pectiva Comissão, tornou a examinar o tema "prisão aberta", de vez que,
por ser tão novo, precisava de ser constantemente examinado e controla
dos o seu funcionamento e desenvolvimento. Assim, a observação da ex
periência vivida durante os cinco anos transcorridos entre o 12D Congresso
Internacional Penal e Penitenciário, e o 1'.' Congresso da ONU a respeito
de "Prevenção do Delito e Tratamento dos Delinqüentes", levou esse 19
Congresso da ONU a recomendar não mais apenas que se obtivesse a "com
preensão" da comunidade circundante, mas a ';colaboração eficaz do
público e especialmente da comunidade circundante", que, para isso, devem
ser informados a respeito da prisão aberta e seu regime, ;'que exige do
condenado aí recolhido, um esforço moral considerável". Para isso, enten
deu-se que iá não basta poder contar com a imprensa, mas que "os órgãos
de informação locais e nacionais podem revelar-se preciosos" - "Reco
mendações concernentes aos estabelecimentos penitenciários e correcio
nais abertos", item 6, letra e. 111

39) O liberado condicional e o egresso definitivo.

Nos ambientes onde exista prisão aberta a mentalidade pública já
estará - deverá estar preparada para dar a sua colaboração com refe
rência ao tratamento dos delinqüentes, condenados, e já há de ter ex
periência dessa colaboração. Nesse caso, não haverá dificuldade para o
acolhimento do liberado condicional e o egresso definitivo. Eles mesmos,
o liberado e o egresso, terão tido suficiente exercitação do seu senso de

9 Lionel Fox, "Os estabelecimentos abertos no sistema penitenciário inglês", Trad.
de Alípio Silveira. Revista Brasileira de Criminologia e Direito Penal. (Rio. Instituto de
Criminologia da U.E.G. jul.-set. 1963). P 104.

10 Congrês des Nations Unies, cito (nota 1>. Págs. 165/166
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responsabilidade, e do seu esforço para ajustar-se ou reajustar-se no con·
vívio família!, comunitário e social; provavelmente, ao recuperar a liber
dade - condicional ou plena - já estarão ajustados ou reajustados, in
clusive com trabalho ou emprego assegurado.

Onde, porém, não há prisão aberta, o liberado condicional e o egresso
definitivo passa.m diretamente da privação da liberdade em que, em de
corrência mesmo da dita privação da liberdade, não tinham aquelas diá
rias preocupações próprias da chamada "luta pela vida", que todo mundo
tem, quando no gozo da própria liberdade. E agora, então, além de tudo
aquilo que foi dito quanto a ajustamento e desajustamento em decorrência
do afastamento do ambiente, eles precisam de prover por si e para si.

Dir-se-á que isso não acontece com os liberados condicionais, porque
para eles existem os Patronatos de que fala o art. 63 do Código Penal
(1940).

Pois bem:

Em primeiro lugar, não é em todos os Estados do Brasil que existem
Patronatos, o que em parte se deve aos próprios termos do texto legal
que deixou a brecha para que a ausência de Patronato não cause preocupa·
ção, pois nesse caso, reza o texto legal, "o liberado ..... fica sob a vigilân
cia da autoridade policial".

Em segundo lugar, nós todos sabemos que mesmo lá onde exista
Patronato, a Policia faz a "vigilância", que, feita com os métodos pró
prios da Polícia, cujas fínalidades sâo outras, tão diversas, resulta fre
quentemente desastrosa.

O Código Penal de 1969 elimina a interferência, ainda que supletiva,
da Policia.

Quer não exista, porém, quer exista Patronato, e, se existe, quer
não funcione devidamente, quer funcione muito bem, é imprescindível
a participação, a colaboração da família, da comunidade, da sociedade, nos
moldes já descritos, e para os fins já mencionados.

A chamada "vigilância" do Patronato, não substitui, de modo algum,
a parte que deve ser desempenhada pela família, pela comunidade, pela
sociedade.

Lembrando que a palavra "vigilância" é má tradução da palavra
francesa survemance, e da palavra italiana sorveglianza que significam,
antes, cuidados, atenção, solícita "vigilância" em favor (de alguém) 
razão por que tem sido entendida no sentido de fiscalização, observação
para ver se incorre em erro, hostil "vigilância" contra (os liberados) -
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esclareço que tomo a palavra no sentido das palavras francesa e italiana.
donde foi traduzida.

A chamada "vigilância" do Patronato, pois, deve ser exercida em
favor do liberado, para que ele seja capaz de cumprir as condições e
normas de conduta que o juiz, na sentença concessória do livramento, lhe
impôs, e assim se ajuste ou reajuste no convívío da família, da comuni·
dade, da sociedade.

O ajustamento ou reajustamento exige um esforço de cada um e de
todos. O delinqüente, tendo embora as melhores condições pessoais para
o ajustamento ou reajustamento, e para isso faça todos os esforços hu·
manamente possíveis, não se ajustará ou reajustará se o "ambiente-homem"
em que quer entrar, não o aceitar. Para que se verifique a não aceitação,
não é preciso que haja clara rejeição ou repulsa; basta que não' haja aco·
lhimento.

Uma observação, antes de prosseguir: Roberto Lyra entende que "o
Serviço Social substituirá o Patronato". 11 Aqui, parece, há um erro de apre·
ciação do venerado Mestre que nós todos respeitamos. Com efeito, o Ser
viço Social não substituirá o Patronato, mas o Patronato será, convém
seja e deve ser, órgão do Serviço Social Penitenciário.

Portanto, autônomo que seja o Patronato (que se for oficial deve
ser dirigido pelo Conselho Penitenciário, e se for particular deve ser
inspecionado pelo mesmo Conselho), ou seja ele órgão do Serviço Social
Penitenciário, o seu papel é de contribuir, com as suas diversas funções,
inclusive a chamada "vigilância", para que se consolide a emenda do con
denado ora em liberdade condicional, e se ajuste ou reajuste familial,
comunitária e socialmente. Quer seja órgão autônomo, quer seja órgão
do Serviço Social Penitenciário, deverá ele fazer o que for preciso, usando
dos adequados meios de comunicação e persuasão a seu alcance, para que
a família, a comunidade e a sociedade façam, de sua parte, o que é ne
cessário (conforme foi dito há pouco) para que a consolidação da emenda
e bem assim o ajustamento ou reajustamento se realizem.

Um ponto muito importante para o êxito ou o malogro de todo o
tratamento penitenciário, é o que se refere à "promessa escrita de colo
cação do liberando, com indicação do serviço e do salário", de que fala Q

art 714, item V, do Código de Processo penal, como comprovante, quando
for o caso, da condição de "aptidão para prover à própria subsistência
mediante trabalho honesto", que o art. 710, item IV, do mesmo Código,
impõe para que possa vir a ser concedido o livramento.

11 Roberto Lyra, As I Penais no Brasil. (Rio, Forense. 1963. P. 28. I
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Com muita freqüência, o condenado não terá, pelo menos nos pri
meiros tempos, condições de trabalhar por conta própria. Será preciso,
então que alguém - pessoa fisica ou jurídica ~ lhe dê colocação ou
emprego. O condenado, então, quando se aproxima a época de requerer o
livramento condicional, procura, por meio de algum parente ou simples co
nhecido, obter a "promessa escrita de colocação" de que fala °Código.

Obtido o livramento condicional, quantas vezes se verifica que aquela
promessa não passava de formalidade vazia! O liberado fica então entregue
a si mesm:), sem eira nem beira, e às vezes sem ter para onde ir, sem
ter o que comer,

Verifica-se que, quando isso ocorre, nem sempre o liberado desco
nhecia a qualidade da promessa ao recebê-la; já estava de antemão com
binado que o promitente não tinha nenhuma intenção de cumprir a pro
messa, mas que ape~as fazia "um favor" (nem sempre gratuito) de pro
porcionar ao condenado um documento de que ele necessitava para obter
o livramento condicional. E o liberado, em tal situação, tem todo interesse
de ficar bem calado, nào obstante as agruras que quiçá o levem a rein
cidência.

Se, por outro lado, não havia tal prévia combinação, o liberado é sur
preendido com o desengano de não ter a colocação prometida, e se ele
ousa pretender que a promessa seja cumprida, o promitente é capaz até
de convencer o liberado de que não tem razão de pretender o cumprimento
da promessa, mas que deve gratidão a ele, promitente. sem cuja promessa
não teria obtido o livramento .. ' Em geral o liberado, nessa situação, se
sente inibido de falar ou de tomar qualquer providência, com medo de
perder o livramento; provavelmente terá dificuldade de arrumar trabalho,
com as sequelas disso, sem excluir a possível, a provável reincidência.

Esse problema do trabalho para o liberando é mais importante do
que à primeira vista possa parecer, porque, como se percebe, a sua nâo
solução pode comprometer e por a perder todo o tratamento penitenciário
que teria posto o delinqüente, condenado, em boas condições para vir a
levar vida honesta.

Cabe, então ao Patronato, quer como órgão autônomo, quer como ór
gão do Serviço Social Penitenciário, encarregar-se da solução desse pro
blema o que, desde logo evitará a burla de uma suposta promessa; a se
guir, segundo as suas atribuições, tomará as providências para que o libe
rado se ajuste e se mantenha (seja mantido) no emprego.

Assim é com o liberado condicional. Como é com o egresso definitivo'?
O egresso definitivo não é obrigado a se submeter a "vigilância" do
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Patronato, ou permanecer dependente do Serviço Social Penitenciário,
porque se só lhe fora aplicada pena principal, e ele a cumpriu toda, are·
lação jurídico-penitenciária que, a partir do momento em que passara em
julgado a sentença condenatória, surgira entre ele e o Estado, solveu-se
inteiramente no momento em que findou o tempo da pena aplicada; se
lhe fora aplicada também pena acessória, aquela relação ainda subsistirá
mas tão-só e exclusivamente no que concerne à interdição de direito em
que se consubstancia a pena acessória.

E então: se ele teve o interregno do livramento condicional, ao se
solver dita relação jurídico-penitenciária, já estará (deverá estar) ajustado
socialmente, reintegrado no convívio; se, porém, não tiver tido esse in
terregno, nem tiver passadr por prisão aberta, a situação dele será dolo
rosa, será dramática, se não for socorrido, pois ele estará sôlto num muno
do que não conhece mais, que por sua vez não o conhece por isso o rejedta,
hostiliza ou, na melhor das hipóteses, não toma conhecimento da existência
dele.

Tem-se pensado, como base para a solução do problema, na chamada
"Casa do Egresso", em relação a cujas atividades o egresso não tem o dever
de se submeter, mas o direito de pedir e receber conforme necessite.

Em poucos Estados do Brasil existe semelhante valiosa obra. Entre
tanto, as suas atividades só serão coroadas do desejado êxito, se a família,
a comunidade e a sociedade fizerem a sua parte, analogamente ao que foi
dito quanto ao liberado condicional.

x x x

o que acabo de dizer sobre o papel da família, da comunidade e da
sociedade como participação no tratamento dos delinqüentes, enquanto
recolhidos a estabelecimento penal e bem assim após recuperada a liberda
de - condicional, limitada ou plena - não é senão um bosquejo, em li
nhas muito rudimentares, do assunto. Espero porém ter dado uma idéia
suficiente para se compreender a importância desse papel, a necessidade
dessa participação.

E para que família, comunidade e sociedade realmente compreendam o
problema e se disponham a participar tanto e como devem participar, é
preciso que os meios de comunicaçào e informação dêem a sua colabora
ção também, instruindo, esclarecendo a opinião pública. Mas é preciso tam·
bém que os meios de comunicação e informação dêem a sua colaboração
de outro modo, isto é, moderando as suas notícias e respectiva linguagem,
quanto aos delinqüentes e sua personalidade. Certas notícias, com a sua
linguagem, destroem o homem que há no delinqüente; põem a comunida-
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de e a sociedade contra ele, e talvez também a família; de antemão impe
dem que ele, a seu tempo, venha a se reintegrar no convívio.

Tanto se fala em humanização da pena, o que não passa, todavia, do
uso piegas e sentimentalóide de palavras eufêmicas, qne induzem a tratar
o delinqüente como um ser passivo, e - em nome da humanização da
pena - destituído daquelas características que são lidimamente humanas
e têm seu núcleo no senso de resnonsabilidade, sem o que o homem fica
desumanizado.

Tanto se fala em humanização da pena, pretendendo-se que o conde
nado, no cumprimento da sua pena, seja tratado de tal modo como se a
pena devesse ser uma recompensa, ou como se, para obter' certos bens vi
tais, ao invés de lutar honestamente, com escasso ou nenhum êxito, fosse
mais expedito e mais seguro cometer um crime. , .

Ao mesmo tempo, contudo, não se toma consciência da crueldade,
da nímia desumanidade de certas notícias e respectiva linguagem, que
de~~rüem, arrasam, acabam com o homem delinqüente, para sempre. Noto
que estou me referindo ao delinqüente condenado, e não ao simples sus
peito ou ao acusado, que se presume inocente até sentença condenatória
passada em julgado; esse é outro assunto, que merece 'J~ estudo J.róprio .

.E: preciso que aqueles homens que, dominando ou manejando os meios
de comunicação e informação, ainda não se tenham dado conta da gravi
dade do problema, se dêem conta; é preciso que, então, sentindo a sua
própria responsabilidade, se proponham a colaborar no tratamento e para
o desejado e necessário êxito do tratamento dos delinqüentes, pois que a
sua colaboração é preciosa e indispensável.

O tratamento dos delinqüentes condenados, não é tarefa simplesmente
administrativa; não é tarefa simplesmente terapêutica ou educativa. O
tratamento dos delinqüentes, como ouvimos no correr deste pequeno curso,
é complexo, e se assenta sobre base jurídica, inserindo-se na execução da
pena (da sanção penal), ou a ela se coordenando.

Se, por um lado, o Direito de Punir pertence ao Estado, que não pode
transferi-lo nem delegar o seu exercício, por outro lado o tratamento do
delinqüente na área dos direitos e deveres que ele conserva apesar da
condenação, precisa da participação da família, da comunidade, da socie
dade - de todos e cada um de nós.

Sem essa participação, a jurisdicionalização da execução da pena (da
sanção penal), que hoje se entende imprescindível para a garantia dos
altos interesses da Justiça e ao mesmo tempo dos direitos e legítimos in
teresses do condenado, terá seus elevados objetivos frustrados.



o ESTADO DE NECeSSIDADE (*)

PRUt'. LCIZ \'lCE"n: CEH:'\lCCHlARü

° Código Penal brasileiro, expressamente, arrola excludentes de crimina
!idade, nos artigos 17, 18, 19 e 20, Nos dois primeiros. são contempladas hi
póteses de atlSl'ncia de culpab:lidacle, enquanto, nu último, discrimina os <:asos
de não presença de antijurídícídade,

HArt. 17. € isento de pena quem comete o crime por crro quanto ao
tato qne o constitui, Ou quem, por erro plenamente justificado pelas
cin:umt.lncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação
legítima,

Art. 11), Se o crime é comet:do sob coaç':lO irresistível OlL ('m estrita
obedil~ncia a ordem, nào manifestamente ill'gal, de slLperior hied.r
quico, só é punívt'\ o autor da coação ou da ordem.

Art. 19. 1'\8.0 há crime quando o agente pratica ° fato:

I - em estado de necessidade;

II _. em legítima defesa;

UI - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular
de direito,

Art. 20. Considera-se em estado de Ill'cessidade quem pratica o fato
para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem
podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício.
nas circunstâncias, nào era razoável exigir-se."

2, ° estudo do estado de necessidade, no direito nacionaL ex'gc exame desses
artigos de lei, antes', entretanto, para exata comprepns<lo da matefia, impõe-se
ligeira explicaç'iio da estrutura do Direito Penal hrasileiro.

3, O Código Penal (Decrdo-lei ll~' 2.848, de 7 de dezembro de 1940) rcsIIltou
do projeto elaborado pelo Professor ALCÀNTARA \tACHADO, ela Faculdade
de Direito da lJnívcrsidade de São Paulo, revisto pela Comissüo composta por
Vt'l::iRA BRAGA, :'\ELSOX HUV:R!A, NARCÉLlO DE QUEIROZ e HOBER1'O LYRA, com
a, colaboraçüo de A. J. DA COSTA E SILVA.

(.) Apresentação ao VI Congresso Internacional de Direito Comparado, realizado
em 1969, em pescara, Itália.
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A respeito da culpabilidade, foram contemplados apenas o dolo e a culpa,
no tocante aos crimes, e a voluntariedade relativamente às contravenções penais,

Sem os citados elementos, o crime não se compõe do ponto de vista sub
jetivo. Esta afirmação,. porém, é contestada por autores de renome. ANlBAL

BRUNO, CoSTA E SILVA, BASILEU GARCIA, por exemplo, afirmam que inobstante
a orientação desejada pelo legislador, a redação da lei contempla algumas hi
póteses de responsabilidade objetiva, como acontece na presunção de imputabili
dade a quem cometa o crime em estado de embriaguez voluntária, ou culposa,
sob o domínio de emoção por paixão, nos crímes qualificados pelo resultado,
ou na atenuação especial da pena ao agente que, desejando participar de crime
menos grave, não terá a pena inferior à cominada à infração praticaàa pelo
co-partícipe, nos moldes do artigo 116 do Código Penal italiano.

Do ponto de vista objetivo, ocorre censura jurídica quando, sem justa
causa, for ocasionado, pelo menos, perigo de dano a um bem tutelado. "0
projeto acolhe o conceito de que "não há crime sem resultado". Não existe
crime sem que ocorra, pelo menos, um perigo de dano; e sendo o perigo um
"trecho da realidade" (um estado de fato que contém as condições de super
veniencia de um efeito lesivo), não pode deixar de ser considerado, objetiva
mente, como resultado, pouco importando que, em tal caso, o resultado coincida
ou se confunda, cronologicamente, com a ação ou om!ssão". (Exposição de
Motivos, n9. 13) .

Coerente com o sistema enunciado, a Parte Especial é dividida em onze
Títulos, correspondendo a objetividades jurídicas. Esses Títulos, por sua vez,
são subdivididos, sem entretanto, obedecer a um critério uniforme. Ora se
refere a bem jurídico (v.g., vida), ora destaca o nomen iuris de uma infração
( v .., lesões corporais).

Dessa forma, a ação típica, em sendo também antijurídica e culpável,
caracterizará o crime ou delito (no Brasil, foi adotado o sistema dicotÔmico,
inexistindo, por isso, distinção entre crime e delito). Entre n6s, são minoritários
os escritores que acrescentam ser conduta também punível para a composição
do ilícito penal.

Essa ligeira disser.tação se explica para ressaltar a influência da culpabilidade
e da antijuridicidade - diante da lei brasileira - na configuração da infração
penal. Conseqüentemente, o tema é pertinente ao estado de necessidade 
hipótese de exclusão de criminalidade.

4. Consoante a definição legal, ROBERTO LYRA estabeleceu o seguinte esquema:

Requisitos
do estado de
necessidade {

qm.nto
ao

perigo {

a) atualidade
b) ausência de rovocação voluntária
c) inevitabilidal, por outro modo

'Iuanto à ,"Ivação {ineX;gibilidade drcnn"ancl.1 do ,.eroie;o
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5. O perigo é conceituado como a probabilidade (não mera possibilidade)
de dano, que, por sua vez, significa prejuízo ocasionado a um bem jurídico.

O perigo, ademais, pode ser individual, ou coletivo, conforme ameace
pessoa, ou coisa determinada, ou nüo. A integridade física é exemplo do pri
meiro caso, ao passo que a incolumidade pública o é do segundo.

Em se tratando do estado de necessidade, é indiferente que se refira a
qualquer dessas hipóteses. t bastante que seja "direito próprio Ou alheio".

6. A atl/alid(l(!c do pnigo é outro pormenor.

Atual é o que está aeontecendo. Algo que se efetiva.

Nessa passagem, o Código ensejou debate doutrinário. JosÉ FREDERlCO

MARQVES extrai conclusão rigorosa, atento ao aspecto gramatical da lei: "Nào
se inclui aqui o "perigo iminente" pon]ue a atualidade se refere "ao perigo e não
ao dano", pelo que "é evidente (]ue não pode exigir-se o re<)uisito da iminéncia
da realização do dano" ("Tratado de Direito Penal", ed. 1965, vaI. lI, pág. 12.5).

Discordantemente, MAGALHÃES NORONHA, afirma; "Deve ser atual ou imi
Ilente, isto é, presente ou prestes a realizar-se" ("Direito Penal", ed. 1963, l°
vaI., pág. 230).

A maioria dos escritores e a jurisprudcncia definiram-se a favor da inter
pretação mais liberal. E, sem dúvida, com melhores argumentos.

O ordenamento jurídico existe a fim de preservar bens e interesses. Aguar
dar que o perigo se verifique, muitas vezes, seria esperar que o próprio dano
se atualizasse e, com esse rigor, impedir que a salvaguarda seja pronta e eficaz,

Não se confundam, contudo, pe1'igo iminente (prestes a atualizar-sei e
perígo remoto. Este é mera possibilidade, o que não autoriza invocar o Ím

tituto jurídico. A possihilidade do perigo é comum a todos os bens jurídicos.
Em tese, todos poderão ser danificados. A probabilidade, todavia, é icit'ill
mais restrita e significa algo que está para acontecer. Qualquer prédio pode
desabar, mas nem todos os prédios estão para desabar!

t lícito, pois, nos quadrantes do estado de necessidade impedir que se
atualize o perigo iminente, sob pena de, muita vez, ser inócua a providência
da lei.

Por sua vez, também não podem ser invocados os perigos passado ('
futuro.

O sacrifício do hem é autorizado somente em última instància. Vale dizer.
o estado de necessidade há de ser entendido parcimoniosamente.

O que já ocorreu, mas já não oferece perigo, assim como o que irá a<':oll
tecer (além do limite do iminente) não justificam a destruição de coisas de ter
ceiro inocente.

7. O perigo deve ameaçar direito próprio, ou alheio.

A expressão direito compreende qualquer bem jurídico. Tudo o que for
amparado pelas normas de direito é merecedor de preservação.
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8, Acrescenta o Código Penal que o perigo não haja sido provocado pelo
agente, ou, conforme a redação do texto "que não provocou' por sua vontade".

Neste ponto, a doutrina brasileira está em polemica. Nesse requisito é
debatida a origem do perigo.

Em termos gerais, ou é provocado pela vontade do homem, ou pela natu
reza.

inimputável

( Imputável

to perigo
deriva

~ Homem

L ]\'atureza

Em se tratando de perigo resultante de forças da natureza, não há di
vergéncia, em que se invoque o instituto.

O mesmo, no entanto, não acontece nos outros casos.

Se a: atitude derivar de um inimputável, conforme será exam:nado quando
confrontados os estados de necessidade e a legít'ma defesa, nada impede a
invocação da segunda.

Por fim, se o indivíduo for imputável, portanto, em condições psicológicas
para entender o caráter delituoso do fato, ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento, impõe distinguir a conduta dolosa do comportamento apenas
culposo.

A mesma traJHjüilidade não é encontrada quando o perigo é criado culpo
samente, isto é, se a pessoa, com previsibilidade do resultado (Oll previsão, no
caso de culpa consciente),. conduzindo-se com negligenda, imprudencia, ou
imperícia, der causa ao evento. COSTA E SILVA, AXÍB!loL BRUXO e BASILEU GARCIA
opinam no sentido da adm~ssibilidade. Em terreno oposto, NÉLSoK HU:'\GRlA,
JosÉ FREDERICO \-fARQUES e \fAGALHÃES r\OROXHA.

A diver~encia reside no entendimento a respeito de "que não provocou por
sua vontade'.

:\a primeira hipótese, caberá distinguir. se o indivíduo é imputável ou
inimputável, E mais, se () imputável pratica a ação dolosa, ou culposamente.
Para facilitar a exposição, é útil a demonstração do seguinte quadro:

{

Dolo

Culpa

Os escritores que sustentam a negativa fundamentam que a culpa resulta da
vontade e não tendo a lei traçado restrição, ao intérprete é vedado faze-la.

Na outra linha do raeiocinio, é dito que a expressão do artigo 20 é indica
tiva apenas de dolo.

MAGALHÃES NOROi\"HA (oh. cito pág. 231) faz a seguinte observação: "re
conhecemos, entretanto, que na prática é difícil aceitar solução unitária para
todos os casos. Será justo punir quem, por imprudencia, pôs sua vida em
perigo e não pode salvar-se senão lesando a propriedade alheia?"

A solução do problema não é difícil, uma vez observado que o estado de
necessidade (real) dinam'ta a antijuridicidade.
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Perguntar-se-á: a condnta clllpo~a éjuridica, vale dizer, conforma-se às
exigencias objetivas do Direito? A resposta, evidentemente, é negativa. Ora,
se a antijuridicidade persisté'. não é pussível argllmentar-se com o instituto do
art. 20, Por isso, são pertinentes as palanas de ~ELSO~ HU:"GRIA: "\lesma no
caso de salvamento de direito de terceiro, o perigo deve não ter sido volunta·
riamente provocado por este: se o foi, mas () agente ignorava tal circunstància,
a isenção de pena poderá ser reconhecida também nesse caso, por carência
de culpabilidade (estado de necessidade pntativo), e nào por exclusão de an
tijuridicidade" (Comentários ao Código Penal, volnme I, pág. 473/438) . .\lutatis
mutandis, a conclusão se adapta ao tema em estudo.

9. O perigo, além do mais, deve wr incr itár;cl. Com isso é revelado pensa
mento de ({ue (J estado de necessidade é de liSO extremo. Se o agente dispuser
de opção, deverá preferir a fórmula que ocasionar menor dano. E mais. Se
puder evitá-lo, mediante fuga, necessitará empreendê-la, ao contrário do que
acontece com a legítima defesa.

Os Tribunais brasileiros recomendam, para aferição do comportamento do
a~ente, confrontá-lo com a atitude hipotética do homo medills, padrão de dili·
~ência e probidade, sem contudo, deixar de sopesar o contexto psicológico do
indivíduo diante da situação objetiva do perigo.
10. Outro re(juisito é a inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado. Com
e.~sa preocupação, a lei impede abusos e desvirtuamentos. Evita o sacrifício de
bens valiosos em detrimento de bens, relativamente, de expressão menor.

A lei não impõe que o bem sacrificado seja inferior ao protegido. Preferiu
redação genérica, a fim de facultar ao juiz a constatação dos vários elementos
circunstanciais, inclusive de ordem subjetiva (lue, em determinados casos, cons
titui pormenor de extrema valia.

Todos os bens merecem amparo, entretanto, o julgador não pode olvidar
<lue apresentam significados desiguais, se confrontados objetiva e subjetiva
mente, Daí a refen}ncia à razoabilidade do sacrifício, com o que se confere
crédito à discrição do magistrado,
11. O parágrafo 29 do artigo 20 define situação à margem do estado de ne
cessidade, todavia, a ele intimamente relacionado. É hipótese de causa especial
de redução de pena. Apesar de razoavelmente exigível o sacrifício do bem do
agente, prefere causar prejuÍzo a. terceiro. O disposto foi sugerido pelo Código
Penal da Suíça (art. 34) e revela intuito de individualizaçãO da pena.

12, Outro aspecto de divergencia entre os escritores é o parágrafo 19 do
artigo 20: "Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal
de enfrentar o perigo".

A dúvida reside em saber se dever legal, no caso, corresponde a dever
jurídico. Conceitualmente, expre~sam grandezas diferentes. O segundo envolve
o primeiro. Dogmaticamente, porém, a divergencia persiste.

A dificuldade de solução toma corpo à vista do que reza a Exposição de.
Motivos n9 17: "A abnegação em face do perigo só é exigível quando corres
ponde a um "especial dever jurídico".

O terna é de relevância, mormente quando indagado se alguém que Se
obrigara, pelo vínculo contratual, poderá para defender direito seu, sacrificar
o do outro contratante,
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Ao guia profissional - acompanha o esportista em desfiladeiro de acesso
difícil - será lícito, no momento do perigo, prejudicar a quem se comprometera
proteger, abandonando-o, ou, o que é mais grave, provocando-lhe dano?

Observe-se, o estado de necessidade (exceto o putaLvo) exclui a ilicitude,
nâo toca à culpabilidade. Objetivamente - nâo resta dúvida - a conduta con·
trasta com aS exigências jurídicas. Não é admissível à pessoa que voluntaria
mente assume uma obrigação - muitas vezes, remunerada - e, portanto, com
o dever de cumpri-la, deixar de faze-lo por conveniência própria. No Direito
Penal também repercute o brocardo !Jacta sunt seroanda.

Esse rigor interpretativo não leva - embora pareça à primeira vista 
a situações de iniquidade. O crime não se reduz à antijuridicidade. Urge in
dagar ainda a culpabilidade, ponto em que toca a inexigibilidade de conduta
diversa. Quando a ação não receber o estigma da reprovabilidade, nenhuma
sanção se faz necessária. No caso, porém, de dano grave, simplesmente em
atenção à uma cláusula contratual - apesar de trair um acordo de vontades
- e, por isso, conduta antijurídica - não sofrerá reprovação, quando exa·
minados os motivos de agir, do ponto de vista subjetivo. Inexistirá culpabili
dade.

Esse o caminho a ser trilhado de acordo com os termos do Código Penal
do Brasil. Nessa altura, apartou-se do italiano, que se refere a "particular dever
jurídico".

13, O excesso, no exercício do estado de necessidade, não foi referido no
texto legislativo, a exemplo do que aconteceu com a legítima defesa.

Se o excesso for doloso é evidente a descabida do instituto.

O excesso culposo também não é amparo, apesar da afirmação de MAGA

LHÃES NOROI\'HA (ob. clt., pág. 2.35): "Na defesa de direito seu, pode o agente
exceder-se. O Código não regulou a hipótese, ao contrário do que fez com a
legítima defesa (art. 21... parágrafo único), quando dispôs sobre o excesso culpo
so. Não obstante, tem inteira cabida a aplicação desse preceito ao estado de
necessidade (analogia in bOMm partem)'.

Na legítima defesa, a conduta do agente - por ser reação - tem campo
de incidencia maior. O sacrifício, v:a de regra, é produzido a quem agride
injustamente. No estado de necessidade - imposto sacrifício de bem de ino
cente - justifica-se maior parcimônia em atenção ao objeto jurídico.

14. A criminalidade pode ser excluída (compreendida a não caracterização
do ilícito por ausência de elemento estrutural) por inocorrência de culpabilidade,
ou seja, não incidência do elemento subjetivo, hábil a compor a infração penal.

o tema é pertinente ao instituto em exame. O Código Penal brasileiro, sob
o nomem íurís "Erro de Fato", contemplou o estado de necessidade putativo,
na parte final do artigo 17: uÉ isento de pena quem... por erro plenamente
justificado pelas circunstâncias. supõe situação de fato que, se existisse, tornaria
a ação legItima".
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Em outras palavras, se a ação fosse legítima, isto é, jurídica, ocorreria
uma eximente arrolada no artigo 19, vale dizer., causa objetiva de exclusão da
criminalídade .

A conduta do agente é antijurídica, entretanto, somente a pratica em virtude
de erro essencial, ou seja, de falsa representação da realidade. A respeito dos
requisitos a serem apresentados para produzir os efeitos decorrentes do artigo
17, pondere-se a afirmação da Exposição de Motivos (n9 15); "O erro de
fato constitui objeto do art. 17 e seus parágrafos. Distingue-se entre erro
essencial e o erro acidental: este é irrelevante, aquele é excludente da respon
s~bil~,dade a titulo de dolo e mesmo a título de culpa, se é excusável Ou inven
Clvel .

15. O perfeito entendimento do estado de necessidade re{luer confronto com
os institutos afins.

o exercícío regular do direito constitui genero de que as demais modali
dades arroladas no artigo 19 são especies.

No estado de necessidade, na legítima defesa e no estrito cumprimento
do dever legal observam-se os requisitos do exercício regular do direito. Este
significa a prática de uma ação conforme ao Direito. Inexiste contradição no
ordenamento jurídico. no sentido de flue uma açâo, ao mesmo tempo, lícita
e antijurídica (isso não implíca produzirem efeitos diferentes nos diversos ramos
do Direito). Ainda que algum bem, ou interesse .mfra prejuízo, uma vez fa
cultada a ação, () agente não será passível de sanção. A prisão de alguém em
flagrante acarreta cerceamento do direito de liberdade (e a liberdade é bem
jurídico penalmente amparado), contudo, na espécie, está excluída a anti
juridicidade por tratar-se de comportamento autorizado.

Os demais institutos exprimem também conduta referendada pelas nonnas
de Direito - e, portanto, exercício regular de um direito. Constituem, porém.
casos especiais, com apresentação de elementos próprios e inconfundíveis.

Em atenção à regra - a norma especial afasta a norma geral - o exercício
regular do direito somente será invocado, se nâo caracterizar-se uma das figuras
congêneres.

16. Na legítima defesa, há reação moderada, através de meios necessários, a
uma injusta agressão a direito do agente, ou de terceiro. O artigo 21 do Código
Penal preceitua:

"Art. 21. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderada
mente dos meios necessários, repele injusta agressão. atual ou iminente.
a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. O agente que excede culposamente os limites da
legítima" defesa, responde pelo fato, se este é punivel romo crime
culposo.

No estado de necessidade, não há reaçâo. Apenas ação. Há uma situação de
perigo para um bem jurídico, cuja preservação obriga que outro seja sacrificado.
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Na legítima defesa, o agente defende bem :njustamente agredido, ou que
esteja na iminellda de o ser.

No estado de necessidade, é ofendido bem de terceiro inocente porque
uutro comportamento não é exigido do homem.

É possível o concurso do estado de necessidade com a legítima detesa.
ROBERTO LYRA FILHO (PostiJas de Direito Penal, ed. 1969, pág. 52) COm re
missão a CostA E SILVA, expõe: "Acontece, nào poucas vezes, que, para exer
citar a legítima defesa, se vé a pessoa na contingencia de lesar ou por em perigo
bens de terceiros. Exemplo: A, para defender-se ou ir em socorro de B, vítima
de um ataque injmto, lança mão de uma b~ngala, uma arma, que se acha em
poder de C. Há nesse caso, um concurso de legítima defesa e estado de ne·
cessidade" .

17. No estrito cumprimento de deter legal, o agente pratica a ação, em virtude
de obrigação imposta por lei.

Um bem (urídico, igualmente, pode ser sacrificado. Não é, porém, ne·
cessário que ocorra conflito com outro, de forma a impor-se o sacrifício de um
para sobrevivéncia do outro. Ainda que isso aconteça, não é fundamental.
Caracteriza-o, antes de tudo, o agente estar no desempenho de conduta deter·
minada por lei (tome-se a expressão no sentido amplo para compreender o
decreto e os regulamentos). :\ào se confunda a atitude do polícial que para
restabelecer a ordem na praça públ'ca e para tanto se ve na contingência de
ocasionar dano a terceiro, como no caso do lançamento de bombas de gás la·
crimogenio - com a de quem, em alto-mar, disputa a tábua de salvação, e para
não perecer afogado, mata o companheiro. No caso do guarda, a lei impõe-lhe
aquela ação - desincumbe-se de uma obrigação - para zelar pela tranqüilidade
coletiva. O náufrago exerce lima faculdade, justifícada pelo instinto de con
'lervação.

Ademais, no estrito cumprimento do dever legal, pode haver uma conduta
ílícita que esteja sendo enfrentada, ao passo que no estado de necessidade, não
acontece, visto o conflito· de direitos não decorrer de atitude injusta de outrem.

18. A Exposição de Motivos (n9 17) apresentou o instituto nos seguintes
termos:

"No tocante ao estado de necessidade, é igualmente abolido o cri
tério anti-humano com que o direito atual lhe traça os limites. Não
se exige que o direito sacrificado seja inferior ao direito posto a salvo,
nem tampouco se reclama a "falta absoluta de outro meio menos
prejudicial". O critério adotado é outro: identifica-se o estado de
necessidade sempre que, nas circunstâncias em que a ação foi praticada,
não era razoavelmente exigível o sacrifício do direito ameaçado. O
estado de necessidade não e um conceito absoluto: deve ser reconhe
cido desde que ao indivíduo era extraordinariamente difícil um pro.
cedimento diverso do que teve. O crime é um fato reprovável, por ser
a violação de um dever de conduta, do ponto de vista da disciplina
social ou da ordem jurídica. Ora, essa reprovação deixa de existir
e não há crime a punir, quando, em face das circunstàncias em que se
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b) exclusão da culpabilidade

ellcontrou o agente. uma cond\lta diversa da quc teve não podia ser
e,l(igida do Jwmo medills, do 'COlnllffi dos homens. A. abncgaç<io em
face do perigo só é exiglvd qnam10 corresponde a um espedal dever
jurídico. Ê o que di.~põ(' o § lU do art. 20: ":,\ào pode alegar esbldo
de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo", A'nda
mesmo no caso de razoável l'xigihilidade do sacrifício do direito alllt'a
çado, pode o juiz, dadas as drcutlstú!1cias. reduzir a pena (§ 2(,' do
artigo 20) ,"

19. O atual Códig? Penal está com os dias contados, O Decreto-lei nÍlmero
1.004. de 21-. de outubro de 1969. encerra novo texto, cuja vigencia fora pre
vista para 11.' de janeiro de 1970, entretanto, prorrogada a lacllti~) lcgis para
l'! de agosto do mesmo ano, para li) de ianeiro de 1972 e para li' de janeiro
de 197,3,

Reforma Legislativa não se propos a modificações de estrutura. A Exposição
de \lotivos (n<) 3) foi explícita: "." não se pretendell dahorar Ull) Código to
talmente novo, abandonando-se a sistl'm<Ítica de ll(l.ssa atual lt'gi.'ila~';lO, Ao
contrário, o prop6s'to foi sempre o de manter. tanto (jl~anto possível. as soluções
da lei vigente, .. "

J\o tocante ao estado de nccessidack, porém, há alterações dignas de
nota.

"Art, 25. Não é igualmente culpável ([uem, para proteger direito
próprio "ou de pessoa a quem est;l ligado por estreitas re la~'ôes de pa
rentesco ou afeiçao, contra perigo certo c atnal. que n:io provocou.
nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando
superior ao direito protegido. desde (1\1(' nao lhe t'ra razoilwlmente
exigívd conduta díH'l'sa."

"Art. 28. Considera-se em estado de necessidade (1!Jem pratica um
mal para preservar direito seu ou alheio de perigo certo (' atual. qu('
nào provocou. nem podia de outro modo e\'Ítar, desde (lue o mal
callsado, pela ,sua lJatllreza f' impurt<lncia, to ('omicieravl'!nlt'ntt' infe
rior ao mal evitado, e () agente nao era legalmente ohrigado a arrostar
o perigo,"

"Art. 30. O agente que, em {Jual(Jller dos ('asos de t'xclusão de crime.
excede culposamente os limites da nec('s.sidade, responde p<'1o fato. se
este é punível a titulo de culpa,"

20, Foi a íustificativa. apesar de modificados os termos do artigo 20, e quanto
à dirimente, consagrada fórmula especial, sem excluir a modalidade do erro
de fato.

EsquematÍC'amente:

a) exclusão du ilntijuridicidacle - art. 21;.

{

inexigibilidade de outra con
duta - art. 25,
Erro de fato - art. 21.

21, O confronto dos textos revela que o trato legislativo, no aspecto da ex
clusão da antijur:diC'idade, foi de pe(Jueno porte, Fundamentalmente, a dis
tinção reside na valoração do bem preservado em coteío com o sacrificado. A
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eximente será admitida "desde que o mal causado, pela sua natureza e im
portância, é consideravelmente inferior ao mal evitado".

Denota-se maior severidade na fixação do instituto. Não mais fala na
razoabilidade da conduta. E não basta serem bens de valores diferentes. O
danificado deverá ser "consideravelmente inferior". Vale dizer, sensível des
proporcionalidade. Inexiste, no texto, medida para fixar o desnível. O cri
tério é objetivo, embora não se eliminem as ponderações de natureza subjetiva.
O fator estimativo não poderá ser relegado. O critério, pois, é individualizador,
tendo em vista sempre (!ue o conteúdo da norma exprime sentido de preser
vação do bem que encontra aceitação generalízada de merecer amparo em
detrimento de outro. O mal causado ao patrimônio - por sua natureza e im
portância - é consideravelmente inferior à vida humana. O mesmo, contudo,
não se dá se cotejados patrimônios de valor 80 e 70.

Impõe-se particular atenção à natureZa do bem jurídico. A multiplicidade
de objetos jurídicos apresenta nuances de va.Ioração em v:rtude dos elementos
constitutivos. Toda objetividade jurídica é protegida. Pela função que exercem
na busca dos fins eleitos pela sociedade, destacam-se na tábua valorativa. Vida
- bem jurídico indispensáveL - é, nessas considerações, sensivelmente superior
ao Património - disponível. A Familia, pela importância moral e social 
preocupação até da Constituição da República - exprime maior significado
que o Respeito aos Mortos.

Na investigação da natureZa do mal causado é procedida análise de ordem
genérica, confronto de valores, ao passo que a aferição da importância do
mesmo significa exame específico - in concreto.

A conjugação dessas críticas conferirá ao juiz os dados indispensáveis para
a constatação do "consideravelmente inferior".

22. O confronto dos textos revela as coincidências e alterações dos dois códigos.
(A redação, sem modificar o conteúdo, para facilitar o paralelo, obedecerá a
outra ordem. )

Código Penal de 194fJ

a) Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato;

b) para salvar;

c) direito próprio ou alheio;

d) de perigo atual;

e) (lue não provocou por sua vontade;

f) nem podia de outro modo evitar;

g) cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se;

h) não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever le,e;al de
enfrentar D perigo.
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Código Penal de 1969

a) Considera-se em estado de necessidade quem pratica um mal;

b) para preservar;

c) direito seu ou alheio;

d) de perigo certo e atual;

e) que não provocou;

f) nem podia de outro modo evitar;

g) desde que o mal causado, pela sua natureza e importância, é conside-
ravelmente inferior ao mal evitado;

h) e o agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo.

O mal significa sacrifício do bem jurídico.

Perígo certo e atual merece análise.

A respeito da atualidade renovam-se as considerações insertas no n9 6.

A certeza exprime que o perigo atual ocasionou o "conflito de direitos" e
há efetiva necessidade de sacrifício do bem "consideravelmente inferior". Para
efeito mnemônico, imagine-se a expressão "perigo líquido e certo"

Essa interpretação amolda-se perfeitamente ao estado fie necessidade, sob
o ângulo da antijuridicidade. Se o perigo não for certo e atual (ou iminente 
nesse ponto a nova lei não dir:miu a cizânia doutrinária), a conduta será ilícita.

A parte final do artigo não inova. Persistirá o debate no sentido do signi
ficado de "legalmente obrigado" - correspondente ao "dever legal" do diploma
em vigor.

23. Na hipótese de exclusão da culpabilidade, cumpre distinguir.

No caso de erro de fato (artigo 21), a disciplina legal não sofreu mo
dificação.

A novidade consiste no artigo 25. Foi consagrada a inexigibilidade de
conduta diversa. O dolo e a culpa são afastados ponjue, na hipótese, há pre
sunção legal de não reprovabilidade do comportamento. Aceita a concepção
normativa da culpabilidade.

Os contornos do instituto são retratados a seguir, cuja Jiserímínaçfio é

inspirada no citado esquema de ROBERTO LYRA:

r f a) certeza
quanto ao pe- b) atualidade

I rigo 1 c) ausência de provocaçfio
l d) inevitabilidade, por outro modo

Requisitos do
estado de
necessidade
(artigo 25)

i q~lanto à salva
çao

!.quanto ao di
reito protegido

{ inexigib;]ü!ade ';'cumtanda! do .,acdHclo

r a) do agente
i b) de parente próximo do agente
Lc) de amigo íntimo do agente
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24. A re~peito do pel"igo e da sab:ação são pertinentes as considerações cons

tantes dos nQS 8, ~ e 10.

Quanto ao direito protegido; cumpre ohservar as letras 11 e c.

Antes de tudo, é Indispensável conceituar às "estreitas relações de paren·

tesco".

o Direito Penal é autônomo e constitutivo. Daí os conceitos por ele emi·
tidos serem independentes dos cutros setores da árvore jurídica. "O Direito
Penal focaliza os institutos de forma diferente do Direito Civi\, mesmo em
.~e tratando daqueles, cujas normas por serem impositivas - daí decorrendo a
indisponihilidade - localizam-se nO Direito Público, apesar de contidas em di
ploma de Direito Privado" (LUIZ VICEl'\TE CERXICCHIARO, "O conceito de côn·
juge no Código Penal brasileiro", ed. 1969, pago 116).

Assim, inobstante, tradicionalmente, regulado no Código Civil, O conceito
de parentesco, do ponto de vista penal, a ele não fica vinculado. Antes de tudo,
deve preocupar a teleología. Somente com a busca do fim a que a norma se
destina será revelado o sentido real e a exata extensão.

A exclusão da culpahilidade, no artigo 25, visa a atender o sentimento
humano, capaz de atos de generosidade, ou despreendimento em favor de
parentes e amigos.

As "estreitas relações ::ie parentesco" - apesar de referencia expressa à
"afeição" - não deixam de exprimir afeto. Por isso, a idéia não se prende
apenas a um grau de parentesco, apesar de ser dado imprescindível. Aponta
"parentesco próximo", cujas pessoas, normalmente, são unidas, ou vivem sob o

mesmo teto. l! (} núcleo social a que, em sentido estrito e vulgar, se denomina
família. composta de pais, filhos, avós e netos. Há presunção de que esses in
divíduos se socorrem mutuamente como não acontece entre outras pessoas.

A afeição, por seu turno, representa amizade íntima, sentimento de apro·

ximação entre indivíduos.

Distingue-se Ja hipótese anterior porque não é presumida. Cumpre ser

comprovada. Nada impede que a pessoa seja parente do amigo, embora não

compreendida no caso anterior. O tio, o sobrinho e o primo podem, caracte

rizado o afeto, serem arrolados na matéria.

25. Ao contrário do consignado na artigo 28 não importa o valor do direito

alheio sacrificado, porquanto dispõe o artigo 25: " ... ainda quando superior ao

direito protegido ...".



ABRIL A JUNHO - 1972 95

A conclusâo é lógica e acerta:la. A lei não é contraditória. Aqui, não se
discute a antijuridicidade, que. aliás, é afastada. A preocupaçao e simples
mente com a culpabilidade. Dessa forma, inexistindo l'cprovabilidade da con
duta, não há que se prender ao resultado.

26. O excesso no exercício do estado de necessidade e outra inovação. nos
termos do aft. 30.

Refere-se a todas as hipóteses do instituto, porquanto utilizou a forma ge
nérica "em qualquer dos casos de eXc\ll5âo de crime". Seja quando ausente a
antijuridicidade, ou a culpabilidade.

O "excede culposamente os limites da necessidade'" vincula-se à conduta do
agente, isto é, "deixando Jc empregar a cantda. a aten~'ão ou a diligencia or
dinária, ou especial, a qlll' ('.~t<l va obrigado em face das circunstàncias, nâo·
prevé o resultado que podia prever. ou prevendo-o, supõe levianamente que
não se realizaria ou poderia evitá-lo" (artigo 17. lI).

Observe-se, todavia, que o excesso, estruturalmente. é relativo ao elemento
~;ubíetívo. O agente o pratica com doh m' culpa. É pertinente ao ágil'. A aten
ção aos dados objetivos se destina a qualificar a conduta.

Além da mencionada ampliação, sublinhem-se duas novas hipóteses, L/ue,
dessa forma, passa a constituir tn's sitlH\~'ões:

Excesso no caso de
excludentes de cri
minalidade {

a) se derivado de dolo. - aft. 30, § 2(,l
b) se derivado de culpa - art. 30.
c) inexigibilidade de outra conduta - art. 30, § 1Q

1\a legislação vigente, o excesso :ioloso - em tese - não merecia nenhum
henefíCio.

o novo diploma de lei faculta ao juiz atenuar a pena. Apesar do artígo
30, § 29 referir "atenuar a p~na", na verdade. é uma causa especial de dimi
nuição da pena, ex vi do disposto no artigo 59, fixando o~ limites da minora
ção "entre um IIuinto e um terço", guardada a respectiva cominação.

O excesso 'Culposo conservou a mesma orientação, ampliada na forma re
ferida.

A inexigibilidade de conduta diversa, mais. uma vez, foi incluída. A Co
missão Revisora adotou política diferente da imprimida no anteprojeto. Este
formulara preceito genérico (art. 22). A lei preferiu ser casuística. No tema, es
pecificou o "eséusável medo, surpresa, ou perturbação de ânimo em face da
situação".
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As tres causas se resumem na exclusão da culpabilidade por provocarem a
q~ebra de resistencia do indivíduo para a prática de fatos típicos e antijurí
diCOS.

o pavor invencível, o inesperado do fato, ou o desequilíbrio psicológico
resultante da circunstância que envolve o indivíduo são levados em conta para
não incidência da sanctio iuns.

27. li: conveniente ressaltar as seguintes passagens da Exposição de Motivos
(nQ 14):

"Cl?m referência ao estado de necessidade, seguiu o projeto o sistema
moderno de distinguir os casos de exclusão da ilicitude dos que ex
cluem a culpabilidade. li: antigo o debate sobre a natureza do estado
de necessidade, como causa de exclusão do crime. Este debate surgiu
com a teoria normativa da culpabilidade, pois esta, segundo FRANK,
pressupunha anormalidade das circunstâncias do fato. Iniciou-se na
doutrina o exame da matéria com a monografia notável que Golds
chmidt publicou em 1913 (Der Notstand, ein Schukdproblem).

"O projeto acolhe a chamada teoria diferenciadora, que distingue con
forme se trata de bem jurídico de valor igualou inferior ao ameaçado.
Essa teoria diferenciadora (que se opõe à unitária) é hoje ampla
mente dom:nante e sua correção nos parece indubitáveL Ela se inspira
na idéia de inexigibilidade de outra conduta, dando-lhe, porém, li
mites daramente definidos. São muito grandes as restrições que sur·
giram na doutrina à admissão da inexigibilidade de outra conduta,
como causa geral e supralegal de exclusão da culpa, estando hoje esse
entendimento em franco descrédito, pelo menos no que concerne aos
crimes dolosos.

"Ao lado do estado de necessidade que exclui a culpa (que o ante
projeto denominava impropriamente de inexigibilidade de outra con·
duta) aparece o estado de necessidade que exclui a ilicitude. Pressupõe
o primeiro a ação antijurídica e só tem cabimento quando for inapli
cável o segundo.

"O estado de necessidade que exclui a ilicitude somente se configura.
quando o mal causado, pela sua natureza e importância, é considera
velmente inferior ao mal evitado. Fora daí, a situação de necessidade
pode conduzir à exclusão da culpa, quando o bem a salvar for do
próprio agente ou de pessoa a quem esteja ligado por estreitas relações
de parentesco ou afeição. Em favor desta última fórmula foi abando
nado o critério restrito do anteprojeto em sua formulação original (pa
rente em linha reta, irmão ou cônjuge). A conduta deixa de ser
reprovável quando é inexigível comportamento diverso, o que haverá
de ocorrer sempre em situações excepcionais."
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Numa conferência sobre a imprensa, sua missão e sua
liberdade, não me parece fora de propósito fazer desde logo
uma distinção: há uma imprensa. que é indústria e fabrica o
livro e o jomal; há Ol/tra. Que é atividade intelectual, força pe
dagógica a serviço do progresso cultural e social dos povos.

No primeiro caso, avulta a arte de fabricar e prepondera
o interesse econÔmico. No segundo. sobreleva o poder do es
pírito, da inteligência que molda as sociedades e as conduz
por meio de idéias. Aqui é que atuam o escritor, o jornalista.
investidos ambos de funções mais graves, porque do seu com
portamento depende a qualidade da orientação, da formação
que se derem aos homens.

é desta imprensa que lhes quero fatar.

1. UMA ANEDOTA NAS ORIGENS

Surgiu a imprensa, na exata observação de Clemente Cimorra, (1) da
necessidade experimentada pelos homens de registrar os fatos aconteci~

dos. Podemos completar, dizendo Que não só da necessidade de fazer-se
esse registro, mas, também, da que tem o homem de expor suas idéias
e seus sentimentos, seus pensamentos e seus anseios, difundindo-os,
buscando-lhes adesões, oferecendo-os à discussão.

Ovfdío conta uma fábufa, que Rojas Paz evoca para significar a
origem da imprensa períódica: Midas, rei da Frígia, famoso pela faculdade,
que lhe outorgara Dioniso, de transformar em ouro tudo quanto suas mãos

1. Historia de! periO<1ismo - pág. 6.
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tocassem, foi chamado a julgar uma pendenga entre Apolo e Pão A questão
consistia em saber qual era mais bela - se a voz de Pã ou a de Apolo.
qual o som mais bonito - se o da flauta de Pã ou o da lira de Apolo. Ami·
go de Pã, Midas decidiu em favor deste. Apolo, enraivecido, fez nascer
no (mprobo juiz um par de orelhas de burro. Midas passou a usar uma
tiara para esconder o castigo divino. Somente seu barbeiro sabia do se
gredo. O pobre oficiar, sob a ameaça de castigo severo, não podia reve
lé-Io a ninguém. Pesou-lhe na alma aquilo. Um dia. não suportando mais.
apartou-se do palácio, furou no chão um buraco e disse para dentro dele:
"O Rei Midas tem orelhas de burro." Tapou o orifício e 'oi-se, aliviado
daquela tremenda necessidade de dizer o que sabia. O tempo correu.
No buraco nasceram umas canas que, depois de secas, repetiam, quando
açoitadas pela brisa: "O rei Midas tem orelhas de bUrro." E o bosque
repetiu a informação. Repetiram-na os regatos, os pássaros e os bichos.
E a notfcia se espalhou. E ainda hoje a podemos transmitir: "O rei Midas
tem orelhas de burro."

Rojas Paz admite que essa lenda bem pode ser dada como a origem
da imprensa periódica. ~ a irreprlmrvel necessidade de transmitir novi
dades, de comunicar aos outros as coisas não sabidas de todos, que faz
o jornat. Quem não tem vocação para dar noticias não pode ser jornalista.
Quem não tem esse desejo insopitével de comunicar a outrem o de que
ficou sabendo não será jamais jornalista,

2. NOÇÃO DE IMPRENSA

A imprensa, porém, não é só noticiário, não é só registro. S multo
mais: é doutrinação, é crItica, é apologia, é combate, é vigilância, é pa·
lavra de ordem, é brado de angústia, é explosão de alegria, é expressA0
de arte, ~ pensamento e é ação. Tem muito de magistério e outro tanto
de advocacia. Por isto é comum verem-se reunidos na mesma pessoa o
iornalismo, o pensamento e a arte.

Como doutrinação. comunica idéias e pensamentos novos ou velhos,
procura convencer, exptica, discute, prega, faz catequese e proselitismo.
Coma crítica, examina, esmiúça, analisa, avalia o pensamento e o com·
partamento dos homens e o estado da sociedade, conclui e julga. Como
apologia, enaltsce homens e fatos, povos e governos, defende e advoga
pessoas e grupos, interesses e idéias. Como combate, investe contra o
que lhe parece o erro, ergue barreiras de opinião contra o que lhe parece
mau, mobiliza os homens, em prol do que parece bom, apóia e apeia
governos, muda regimes politicos, promove o triunfo ou a derrota. Como
vigilância, adverte, perscruta, investiga, brada de alarme. Como palavra
de ordem, comanda. determina, leva povos à guerra ou à paz, à con
córdia ou à porfia. Como expressão de angústia, traduz as dores do
mundo, infunde a piedade, comunica o sofrimento, comove os corações.
move à solídariedade. Como explosão de alegria. festeja vitórias, come
mora triunfos, celebra acontecimentos gratos aos homens, contagia de
júbilo a comunidade. Como expressão de arte, difunde a beleza, aper
feiçoa os esplrit05, desperta o sentido criador de formas novas, comunica
o beta.
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E assim doutrinando e criticando, enaltecendo e combatendo,
vigiando e comandando, clamando e criando - pensa e age, constrói
ou destrói, eleva ou degrada, purifica ou corrompe, porque a imprensa é
o mais poderoso veículo de todas as contradições que povoam o homem
e fazem dele uma encarnação do Bem ou uma expressão do Mal. Desta
sorte, seu magistério será bom ou mau, mas será sempre um magistério.
E essa oscilação entre o bom e o mau não tem remédio, senão na con
sumação dos séculos. E a imprensa, desde que surgiu, tem sido o ins
trumento dessa luta milenar entre o Bem e o Mal, entre Ariel e Caliban,
entre o Arcanjo e Lúcifer.

3. IMPRENSA E LIBERDADE

Boa ou má, a imprensa precisa ser livre. Em nenhuma hipótese
podemos admitir-lhe a supressão da liberdade, pela razão muito simples
de que, se o admitirmos, daremos ao mal a oportunidade de sobrepujar
o bem. Sem liberdade, a boa imprensa não cumprirá sua missão. Sob
a censura, que lhe impuser o poder político, ou as restrições, que lhe
opuser o poder econômico, a imprensa não terá senão dois caminhos:
emascular-se, degenerando em instrumento de bajulação e subserviência,
calando as aspirações mais nobres da sociedade e da pessoa humana,
fugindo à sua nobre missão de agente do engrandecimento do homem,
ou sucumbir. Quando isto acontece - e tem acontecido repetidas vezes,
é porque a sociedade adoeceu, pois, como asseverou o grande Rui, "um
país de imprensa degenerada ou degenerescente é um país cego e um
país miasmado, um país de idéias falsas e sentimentos pervertidos", in
capaz de "lutar com os vícios Que lhe exploram as instituiçóes." (2)

~ preciso, pois, ter em alta conta O sentido da liberdade de impren
sa. É preciso que a própria imprensa se imponha normas rígidas de pro
cedtmento, que a tornem acatada pela sociedade, detentora de sua con~

fiança, para que possa exercer com eficiência o seu papel. É preciso,
como dizia Pitt, que a imprensa se dê o mister de corrigir-se a si mesma.
Porque ai daquele que não sabe corrigir-se, rever diariamente seu com
portamento, disciplinar-se na sociedade segundo normas de moral sadia.
Certamente afundará no vicio e apodrecerá na desmoralização. Como os
individuos, os jornaís e os jornalistas; apodrecidos, contaminarão e apo
drecerão a sociedade.

Os três fatores principais da corrupção da imprensa, podemos dizer
que são, antes de tudo, as próprias forças desagregadoras interiores do
homem; em seguida, o dinheiro; por fim, a censura do poder público.
Permitam-me que recorde, ainda uma vez, palavras de Rui: "a imprensa
tutelada, a imprensa policiada, a imprensa maculada pela censura deixou
de ser imprensa, porque deixou de ser válvula da verdade, para se con
verter em instrumento de sua supressão." (3) Só uma censura pode admi
tir~se na imprensa: a da própria consciencia do jornalista. E essa deve
assentar na moral e no direito, no senso de honra e nos postulados da

2. Barbosa, Rui - A Imprensa e o dever da verdade, Bahia, 1920. pág. 7.

3. Mangabeira, João - Rui, o Estadista da Republica, pag. 204.
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honestidade, no respeito aos brios do povo e ti dignidade a\he\a, e no
ideal de servir à comunidade. Jamais o jornalista deverá tmpor-se res
trições levado pelo medo dos poderosos, pela submissão a interesses
subalternos. pelas condescendências mesquinhas.

t: mister que, no exercfcio da liberdade indispensável à sua exis
tência e à sua ação, a imprensa não desmande, não abuse. nAo fuja à
caridade em face dos males alheios. para não incorrer nas sanções que
o direito impõe, para que não se desacredite perante a soc\edade. Porque
quando a imprensa desmanda, desmoraliza-se e. desmoralizando-se, abre
ensejo a que os inImigos da liberdade garroteiem o povo depois de su
primir a livre manifestação do pensamento, de que a imprensa é o prin
cipal veiculo, e o mais eficiente.

4. A DIFlCIL LIBERDADE

Bem sei, por experiência própria, que é dificil ser livre no exerclc\o
das funções de jornalismo, ~"""TlO, de resto, é ditrcil ser realmente livre,
verdadeiramente livre como pessoa. Há fatores econômicos poderosos
por toda parte, que se opõem ao livre exercrcío da missão do jornal.
E há, também por toda parte, fatores psicológicos não menos poderosos,
que pressionam sobre os homens de imprensa no sentido de lhes tirarem
o senso de liberdade e os transformarem no instrumento de suas paixões.
E há, por todo °mundo, o poder político que, muitas vezes, tem pressio
nado a imprensa, para faze-Ia seu instrumento. E, quando não a domina
pela pressão, vence-a pela força,

Aqueles que vêem à distância a atividade jornalistica, e não conhe
cem as angústias diárias, que o homem de jornal experimenta no exer
c/cio de seu mister, tão grave e tão nobre, aqueles que julgam o jorna
lismo pelo simples passar de olhos sobre as colunas dos periódicos 
esses nunca saberão o quanto é dura a luta que se trava cotidianamente
no seio da imprensa. É uma batalha terrlvel entre o opinar e o sobrem."
na qual este último se apresenta com todo o aparato e toda a eficiência
dos melhores exércitos. ~ uma luta desigual, espécie de duelo entre
Davi e Golias, na qual o ungido de Samuel representa os mais puros
ideais, e o gigante filiste\.! simboliza a monstruosidade de todos os apetites
e de todas as paixões, E é preciso ter a decisão e a segurança de Davi,
a certeza da funda de Davi. Mas, estes atributos não se conseguem
senão mediante árduos sacritrcios, angústias que esmagam o coração e
costumam destroçar o moral. S6 o sabem, s6 o conhecem os que labutam
na vida diária dos jornais.

5. A LIBERDADE, DESDE O ALVORECER

A imprensa - tanto a do livro quanto a do jornal - lutou, desde
que os poderosos lhe sentiram a significação, contra a prática da cen
sura. Nenhum país escapou, até hoje, a tal fenômeno. O espfrito de Mi
das, proibindo, sob pena capital, que seu barbeiro comunicasse aos do
reino a existência de suas orelhas de burro, está vivo em toda parte.
Mas, o drama desses Midas de ontem e de sempre é que. um dia, o
barbeiro fura um buraco no chão, conta o segredo, nascem as canas,
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sopra-lhes o vento e o mundo inteiro vem a saber: "O Rei Midas tem
orelhas de burro."

Aquele interesse e aquele entusiasmo, que os reis de alguns palses
europeus manifestaram pela novidade de Guttenberg, facilitando a entrada
de impressores e tipógrafos em seus reinos, desde logo arrefeceram e
cederam lugar ao controle severo da atividade editorial e, em seguida, à
perseguição feroz ao papel impresso. ~ que, como anota Carlos Rizzini,
verificaram que a "letra de forma cortava dos dois lados". (~)

Feita essa verificação apavorante para os poderosos, começaram a
mover-se os instrumentos de restrição, dos quais a censura prévia veio a
ser o mais eficaz e o mais repudiado. Desde logo, a atividade impressora
passou a ser serviço do rei, ou, quando não o era, criavam-se órgãos
encarregados de ler originais destinados à publicação, a conferir provas
tipográficas, a rever impressos, a estabelecer licenças para a circulação
da idéia posta em letra de forma. A perseguição, a prisão, a tortura e
a morte de gazetistas e impressores, de autores e editores de fivros e
jornais passaram a ser assunto obrigatório da história de todos os povos.

6. EM PORTUGAL

Portugal, onde aquele entusiasmo inicial havia aportado entre as
pessoas do governo, a ponto de o Rei O, Manuel mandar agraciar im
pressores, já contava, no século XVII, com órgãos destinados a um ri
goroso controle do pensamento escrito. Vai aqui, a título de exemplo,
o caso de um livro que fez época e se conta entre os mais importantes
depoimentos sobre o Brasil: "Cultura e Opulência do Brasil por suas Dro
gas e Minas", do jesuíta João Antônio Andreoni, que o publicou com o
pseudônimo de André João Antonil. Antes de tudo, foi ao Santo OfIcio,
onde recebeu dois pareceres. Em seguida, ainda no Santo Ofício, a li
cença: podia imprimir-se "e, impresso tornará para se conferir", Daí, foi
ao Ordinário do Paço, onde lhe deram segunda licença para impressão,
exigindo-se que "impresso torne para se conferir, e dar licença que corra,
e sem ela não correrá". Em seguida, foi ao Paço, onde recebeu novo
parecer favorável à impressão, com a exigência reiterada de que "depois
de impresso tornará à Mesa para se conferir, e taxar, e sem isso não
correrá". Isto aconteceu entre 8 de novembro de 1710 e 17 de janeiro
de 1711. Tal atitude era a mesma em face do livro como diante do jornal.

Assim era na metrópole.

7. NO BRASIL MONÁRQUICO

No Brasil, a proibição de imprimir·se era total, Não se permitiam
aqui os prelos. Em 1706', apareceu em Pernambuco a primeira tipografia,
que andou imprimindo "'etras de câmbio, orações e estampas religio
sas". (,,) No mesmo ano, ordem régia mandou seqüestrar os impressos e

4. Rizzhu, ClIJ:l06 - o Livro, o Jornal e a Tipografia no Brasil, pá.g. 117.

5. Leite, Pe, Beraflm - Artes e ofícios dos Jesuttas no BrasH. pág. J02.
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"notificar aos seus donos e aos oficiais da tipografia que não imprImIs
sem, nem consentissem que se imprimissem livros nem papéis avul
SOS". (11) No Rio de Janeiro, alguns anos depois, outra tentativa, embora
sob a proteção do vice-rei, teve destino idêntico.

Assim, a imprensa se iniciava, aqui, sob as restrições da autoridade
medrosa da difusão de noUcias e de idéias. Os prelos metiam pavor, In
quietavam os reis e quantos tinham que sustentar a posição conquistada.
Só em 1808 é que se suspendeu a proibição dos prelos em nosso para.
Assim mesmo, o decreto de 13 de maio daquele ano não permitiu a livre
atividade da imprensa. A Impressão Régia era uma tipografia destinada
ao serviço real. A Gazeta do Rio de Janeiro, que se consentiu fazer nas
suas oficinas, era da responsabilidade de empregados do Rei e seu re
dator - Frei Tibúrcio José da Rocha - estava também engajado no
serviço real. E a Gazeta estava submetida ao regime da censura prévia.
Ainda em 2 de março de 1821, D. João VI decretava:

"Todo ímpressor será obrigada a remeter ao diretor dos Estu
dos, ou a quem suas vezes fizer, dois exemplares das provas que
se tirarem de cada folha na imprensa sem suspensão dos ulte
riores trabalhos, a fim de o diretor dos Estudos, distribuindo
um deles a algum dos censores régios e ouvido o seu parecer,
deixar prosseguir na impressão, não se encontrando nada digno
de censura, ou a faça suspender, no caso unicamente de se
achar que contém alguma coisa contra a religião, a moral e bons
costumes, contra a Constituição e Pessoa do Soberano, ou con~

tra a pública tranqüilidade, ficando ele responsável às partes
por todas as perdas e danos que de tal suspensão e de~ras

provierem, decidindo·se por árbitros tanto a causa principal da
injusta censura como a secundária de perdas e danos". (7)

Esse decreto, conservando francamente a censura prévia, vinha pre
cedido de "considerandos", entre os quais um que aludia a "os embara
ços que a prévia censura dos escritos opunha à propagação da verdade"
e, em contrapartida, a "os abusos que uma ilimitada liberdade de im~

prensa podia trazer à religião, à moral ou à pública tranqüilidade" Como
conseqüência disso, em vez de suprimir a censura, transferiu-a dos ori~

ginais para as provas tipográficas.

Bem examinado o texto, vêem-se nele aspectos que merecem aten
ção: o primeiro foi a tentativa de equilibrar o desejo de não embaraçar
a manifestação do pensamento, através da prévia censura dos originais,
com o receio de franquear inteiramente essa manifestação. Dal, o se-
gundo, que foi o deslocamento da censura para as provas tipográficas,
permitindo-se continuar nos trabalhos de impressão. O terceiro foi a res
ponsabilização do censor por perdas e danos que viesse a causar à parte
por "injusta censura" ou demoras no trabalho de censura. E isso devia
ser apurado mediante arbitramento, o que dava aos autores certa força

6. PN8o'. Alexandre - A Imprensa no perfodo colonial. pág. 20.

7. Coleção das Lei!> do Brasll, Rio, 1889, pág. 2&.
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para reagir contra os abusos. Quando se compara esse velho decreto
com tudo o que veio a vigorar no Brasil, mais tarde, em matéria de cen
sura à imprensa, tem-se que render homenagem ao legislador monár
quico, que teve a coragem de, pelo menos, ensejar a defesa do autor e
estabelecer a responsabilidade do censor, posição que nunca mais as
sumiu o legislador brasileiro. O mal da censura prévia ficava, daquele
modo, um tanto atenuado.

Em 1821, as Cortes Constituintes de Portugal aprovaram as Bases
da Constituição, onde inscreveram a liberdade de manifestação do pensa
mento. Diziam:

"A livre comunicação do pensamento é um dos mais preciosos
direitos do homem. Todo cidadão pode, conseqüentemente, sem
dependência de censura prévia, manifestar suas opiniões em
qualquer matéria, contanto que haja de responder pelo abuso
desta liberdade nos casos e na forma que a lei determinar."

Diante disto, o Príncipe Regente Dom Pedro baixou o Aviso de 28 de
agosto de 1821, pelo qual mandou "que não se embarace por pretexto
algum a impressão Que se quiser fazer de qualquer escrito". Estava
abolida a prévia censura da imprensa e estabelecido o princípio da res
ponsabil idade do autor pelos abusos cometidos.

Uma Portaria do Secretário de Estado dos Negócios do Reino à
Junta Diretora da Tipografia Nacional, datada de 15 de janeiro de 1822,
proibiu o anonimato. No dia 19 daquele mês, outra Portaria do Ministro
José Bonifácio veio declarar à mesma Junta que o Príncipe Regente,
para evitar Que "algum espírito mal intencionado" interpretasse a do dia
15 "em sentido inteiramente contrário aos tiberalíssimos princípios de
S .A. R. ", suspendeu a proibição dos impressos anônimos,

"pois, pelos abusos, que contiverem, deve responder o autor,
ainda que seu nome não tenha sido publicado; e na falta deste
o editor ou impressor, como se acha escrito na Lei, que regulou
a liberdade de imprensa." (8)

A Lei citada era, então, a portuguesa de 12 de julho de 1821.
Preocupado, o Senado da Câmara do Rio de Janeiro pediu ao Príncipe
Regente a criação do Juízo dos Jurados que julgasse os abusos de
opinião impressa. D. Pedro atendeu ao pedido por meio do Decreto de
18 de junho daquele ano, criando o júri de imprensa.

Após a independência, cuidou-se de uma lei brasileira de imprensa.
Veio pelo Decreto de 22 de novembro de 1823, com o aproveitamento do
projeto de Antônio Carlos, que tramitava na Assembléia Constituinte,
fechada pelo Imperador.

Ao baixar por Decreto o referido projeto, dizia o Imperador, refe
rendado por seu Ministro Maciel da Costa, que "a liberdade da imprensa
é um dos firmes sustentáculos dos Governos Constitucionais", mas
advertia a seguir que "os abusos dela os leva ao abismo da guerra civil

8. Miranda. Darcy Arruda - Dos abusos da. liberda.de de imprensa, pá,g. 9.
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e da anarquia". Por isso, e para evitar que os inimigos da Independên
cia e do Império os pusessem em perigo, procuravam marcar "Justas bar
relr.s 8 essa liberdade de Imprensa, que. longe de ofenderem o direito
que tem todo Cldadlo de comunicar livremente suas optni6es e idét.,
sirvam somente cte dirigi-lo para o bem. Inter.s.e geral do Estado, único
fim das sociedades polltlcas".

Destarte, o Império recém-nascido, reconhecendo as virtudes e os
perigos da liberdade de imprensa, buscava disciplinar o exercicio de tAo
importante direito.

No artigo 19 da Carta de Lei, então decretada, dizia-se:

"Nenhum escrito, de qualquer qualidade, volume ou denomi
nação, são sujeitos à censura, nem antes, nem depois de
impressos. "

E o artigo 2Q, completando a doutrina:

..~ portanto livre a qualquer pessoa imprimir, publicar, vender
e comprar os livros e escritos de toda a qualidade, sem respon
sabilidade alguma, fora dos casos declarados nesta leL"

Esse Decreto, antecedendo a Constituição do Império, definia a li
berdade de imprensa, os abusos dela e previa as penas aplicáveis. Ao
mesmo tempo, instituia os Conselhos de Juizes de Fato em todas as c0
marcas, escolhidos por meio de eleições. E, completando o quadro legal,
em que se inscreveu a liberdade de imprensa, regulou o processo contra
os abusos Que se praticassem.

Sob esse Decreto, a imprensa deu seus primeiros passos, cresceu,
agitou a opinião pública, bateu-se pela emancipação.

A primeira Carta Magna brasileira, inspirada na Declaração de DI
reitos do Homem e do Cidadão, aprovada pela Constituição Francesa de
1789, proclamou a mesma liberdade:

"Todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras,
escritos e publicA-los pela Imprensa, sem dependência de cen
sura, contanto que hajam de responder pelos abusos que come
terem no exercicio deste direito, nos casos e pela forma que a lei
determinar."

~ quase a transcrição literal do texto francês, que, por sua vez, se
inspira no direito inglês, do Qual Lord Mansfield nos dá o resumo nesta
frase simples: "A liberdade de imprensa consiste em Imprimir indepen
dentemente de licença prévia, sujeitando-se às conseqüências da lei". (9)

Em 1830, nova lei vinha regular a matéria, dizendo:

"Todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras,
escritos e publicados pela imprensa sem dependência de cen
sura, contanto Que haiam de responder pelos abusos que come
terem em exercício deste direito, nos casos, e pela forma que
esta Lei prescreve."

9. Arinoa. Afonso - Pela Uoerdade de imptema, plt.g. 83.
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E a Lei considerava abusos puníveis os ataques que visassem à des
truição do regime monárquico-representativo, as provocações à rebelião
contra a pessoa do Imperador, o incitamento à desobediência das leis e
autoridades constituídas, as doutrinas anti-religiosas e blasfemas, as ca
lúnias, injúrias e zombarias contra a religião oficial do Império e as outras
autorizadas no país pela Constituição, as ofensas e injúrias ao Imperador,
à Imperatriz e ao PríncIpe herdeiro, às pessoas da Família Imperial. à Re
gência ou ao Regente, aos órgãos e pessoas do Poder Legislativo, a in
júria, a calúnia, e a difamação de qualquer pessoa, as gravuras sediciosas,
dífamatórjas e imorais.

A mesma Lei admitia expressamente "análises razoáveis dos princí
pios e usos religiosos", assim como as da Constituição e das Leis, desde
que não se atacasse os fundamentos da primeira e não se provocasse a
desobediência das segundas. Permitia as censuras aos atos do Governo e
da Administração Pública, desde que não se lhes atacasse a autoridade
legal. Admitia as alegações em juízo, não estranhas ao processo, desde
que "em termos decentes e comedidos", posto que "vigorosas em subs-
tância". '

Uma regra de ouro figurava no artigo sq:

"Todo escrito será lido e interpretado para o julgamento, con
forme as leis da boa hermenêutica, e jamais será julgado mera
mente por frases isoladas e deslocadas."

Sob esse regime, a Nação se formou - regime da imprensa livre e
responsável. Que dissesse e escrevesse cada um o que lhe ocorresse,
desde que respondesse pelos abusos contra o direito de outrem.. Essa
regra sadia, que inspirou os nossos primeiros homens públicos e lhes
formou a mentalidade, sempre repeliu as restrições à legítima liberdade
de imprensa, que "não implica em completa isenção de responsabilidade
para tudo o que um cidadão publique, nem completa imunidade para arrui
nar a reputação, ou os negócios de outros", na lição de Cooley, lembrada
por Afonso Arinos.pO)

Otávio Tarqurnio de Souza recorda~nos o quanto eram fiéis os esta
distas da Regência e do Império ao princípio da liberdade de escrever
publicamente. O bIógrafo do primeiro Imperador nos diz que "nos dias
tumultuosos da Regência, a imprensa, embora abusando do direito de
crítica, nunca se viu humilhada peta censura policial, ou pelas proibições
de qualquer aparelho administrativo". (11) O mesmo historiador aponta o
exemplo de Feijó nestas palavras: "Quando o homem duro que era padre
Feijó, num momento de profunda perturbação politlca, foi nomeado Mi
nistro da Justiça, não mandou fechar jornais, nem prender Jornalistas:
pensou também em abrir um jornal para defender-se, para justificar-se,
para defender e justificar os atos do governo".(12) t: que o regente, assinala

10. Arinos, Monso - Op. clt., pli.g. 94.

11 . SOlDa, Octavlo Tarqulnlo de - Imprensa e liberdade, in Correio da Manhã, Rio.
27-1-52.

12. Idem, idem.
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o mesmo escritor, "como os seus contemporâneos da mesma formaçAo,
tinha pela I1berdade, por todas as Iiberdad~s consagradas em \8\, um
respeito quase supersticioso".(12) Não menos ediflcante é o exemplo de
Pedro 11, que foi, "durante <;) seu reinado de quase melo século, a maior
garantia da \iberdade de opinião escrita ou fa\ada no Brasil". (14)

Inteiramente livre no perlodo monárquico, a imprensa brasileira pOde
desempenhar uma função importante na formação da nacionalidade. Lutou
sempre, denodada e energicamente, contra os abusos dos maus governos.
Defendeu com sobranceria as liberdades públicas e sempre se opOs com
vigor às violações da lei. Bateu-se pela emancipação dos escravos, esti
mulou grandes campanhas em favor do povo e preparou o advento da
República. Panfletários audaciosos, criticas impiedosos, muitas vezes
excessivos na energia com que investiam sobre os detentores do poder,
caricaturistas de temerária mordacidade feriam constantemente chefes
de governo, parlamentares, ministros e, constantemente, o próprio Im
perador. Ao lado deles, o jornalismo prudente e moderado ia compondo
um quadro de tintas menos fortes, onde as idéias eram mais claras e a
orientação mais segura, Assim decorreram os 67 anos de monarquia.

B. NO BRASIL REPUBLICANO

Se podemos louvar a Monarquia brasileira por aquele respeito quase
supersticioso à liberdade de imprensa, o mesmo não podemos dizer da
República.

Num comportamento paradoxal, a República tem atentado, repeti
das vezes, no decurso de sua história, contra a liberdade de rmprensa. Era
de esperar, não que ampliasse essa liberdade, mas, pelo menos, que 8
respeitasse como nasceu e produziu bons frutos. Ao contrério disto, criou
"estados de sitio", "estados de guerra" e "tribunais de segurança", Ins
trumentos com os quais tantas· vezes atingiu a livre manifestaçAo do
pensamento pela imprensa e outros meios de comunicação.

Não basta, porém, assinalar, com amargura, o fato inegéveJ. ~ pre
ciso descobrir-Ihoe as causas, inclusive, para que todos possamos contri
buir, cada qual no seu setor, a fim de que a República se equipare ao
Império em matéria de liberdade de imprensa.

A República resultou de uma crise de trlplice aspecto: o religioso,
o econômico e o militar. Na verdade, uma crise institucional. Sessenta e
cinco anos depois de sua constituição, o Império carecia de reformas es
truturais, poUticas e sócio-econômicas, e manifestava-se incapaz de reali
zá-las. Era uma expressão do século dezenove, que agonizava. A Repu
blica alterou a forma de governo, substituindo-se à monarquia, e trocou
o Estado unitário pelo federal. Não foi além. Fez uma reforma de superff
cie. O mais ficou como estava. O mesmo IiberaUsmo poUUco, soe\a\ e
econômico, num ambiente que acabara de sofrer o severo impacto da abo-

la. Idem, idem.

14. Idll'ln, idem.
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lição do trabalho servil, num fim de século que se caracterizava, em todo
o mundo, como o fim de uma época e o principio de outra. Com efeito,
ao encerrar-se o século XIX, o Ocidente entrava em ebulição que o haveria
de fazer explodir na l~ Guerra Mundial. Ocorreram naquele século duas
revoluções - a industrial e a científica -, que desencadearam um pro
cesso de modificações sociais que afetaram profundamente o comporta
mento do individuo em sociedade, servido por um dos elementos oriundo
dessa dupla revolução - aquilo que um historiador chamou de "circula
ção maciça de notícias impressas a baixo custo". (1.,) Assente numa ordem
social de bases econômicas estremecidas pela abolição da escravatura,
a República, apesar disso, manteve os padrões recebidos do Império e
se conservou como que distante do que fermentava no resto do Ocidente.
De súbito, acelera-se a crise, vem a Guerra Mundial, eclodem os conflitos
sociais, circulam as idéias políticas, proclama-se a condenação do libe
ralismo, tudo se inquieta e aquela "circulação de notícias impressas a
baixo custo" difunde as contradições da sociedade, faz-se porta-voz das
aspirações humanas mais contraditórias, veicula as doutrinas em oposição,
desperta os homens para as teorias econômicas e políticas postas em
termos de opção partidária, suscita o debate, agita, critica, aponta solu
ções e reclama-as com veemência. E a República, como que despreparada
para as grandes soluções que os problemas exigiam, viu-se em face de
situações graves, que a Segunda Guerra Mundial agravou ainda mais.
Daí ter-se visto na contingência, várias vezes, de procurar conter a "cir·

cuJação de noticias impressas a baixo custo", a que se juntaram outros
meios de difusão de informações, doutrinas, idéias, atitudes e aspirações.
Populações insatisfeitas + lideranças ousadas = agitação, comprome
timento da ordem estabelecida. Isto explica - não sei até que ponto jus
tifica - as repetidas vezes em que a República opôs restrições severas
ou mesmo supressão total à liberdade de imprensa.

* *

Passemos os olhos rapidamente no que aconteceu depois da queda
do Império, do ponto de vista legal.

Apesar das crises de liberdade. que se registraram nos governos de
Deodoro e de Floriano - muito próprias das horas de transição -, a
doutrina inspiradora daquele preceito constitucional, que vimos na Carta
de 1824, continuou a presidir à ação do constituinte brasileiro e, depois,
dos políticos republicanos da primeira fase. A Constituição republicana de
1891 dizia em seu artigo 72, § 12:

"Em qualquer assunto é livre a manifestação do pensamento pela
imprensa ou pela tribuna, sem dependência de censura, respon
dendo cada um pelos abusos que cometer, nos casos e pela forma
que a lei determinar. Não é permitido o anonimato."

Não havia restrições prévias à expressão do pensamento escrito ou
oral. O jornal era livre, e livres o palco e o livro. Nenhuma distinção entre

15. Banacloug, Geoffrey - Introdução à História Contemporânea, Rio, 1966, pago 45.
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nacionais e estrangeiros no uso da liberdade de exprimir o pensamento.
A todos era dado escrever e publicar suas idéies, sob a única e justa condi
ção de responder pelo mal que a outrem causassem no exerclclo deaae
direito. Entregava a Lei Magna brasileira a cada um o policiamento de
suas próprias palavras, de seu próprio comportamento. Mantinha·se, desta
sorte, fiel ao respeito à pessoa, no que ela tem de mais Intimo, que é o seu
pensamento, e ao direito de expressá-lo. Ao mesmo tempo, advertia o Indi·
vlduo de que é seu dever respeitar a dignidade, a honra, o direito do seu
semelhante e abster-se de ofender, pela palavra escrita ou dita da tribuna,
o seu próximo e a sociedade. Ninguém encontrará melhor doutrina. Ficava
o homem livre para proceder no mAio socia', no que tange à expressA0 do
pensamento, sob o penhor da respvnsabiUdade que a liberdade acarreta e
que deve ser o pendão de toda pessoa decente e ciosa de sua própria
dignidade.

A primeira lei reguladora da imprensa, na República, foi promul
gada em 1923: 10i a Lei n9 4.743, de 31 de outubro daquele ano. Come
çava por fixar as penas aplicáveis aos crimes, de injúria, difamação e
calúnia, quando cometidos pela imprensa, e aos atos definidos como
anarquismo no Decreto n~ 4.269, de 17 de janeiro de 1921, quando prati
cados por meio dos instrumentos de comunicação da época. Puniam-se
os atos de incitação ao anarquismo, os atentados à honra alheia, a pu
blicação dos segredos de Estado e de matéria que violasse a segurança
pública, de ofensa a nação estrangeira, de ofensas li moral pública e aos
bons costumes, de anúncios de medicamentos não aprovados pela Saude
Pública, de escritos visando li chantagem. Estabeleceu-se o direito de
resposta. Reformu/ou-se o processo por delitos de imprensa. Mas não se
instituiu a prévia censura. A responsabilidade era apurada após a pràtica
do abuso. A atividade jornallstica assentava no principio da liberdade
responsável de cada um.

Veio, depois, a Revolução de 1930. Foi posto abaixo o arcabouço
construido em 91. Substituiu-se a lei pelo arbftrio, o direito pela vontade
pessoal do ditador.

Em 1934, depois do protesto sangrento da mocidade de SIo Paulo.
reconstituclonallzou-se o Pafs. Ainda uma vez, a consciência jurldica e o
senso liberal e democrático reclamaram a liberdade de Imprensa, que ficou
estipulada no artigo 113, nQ 9. Repetiu-se o que, a respeito, dispusera a
Carta de 91, fazendo-se exceção, quanto li censura prévia, apenas para 08
espetáculos públicos, sob inspiração do pensamento inglês.

Havia de durar pouco essa liberdade.

O esprrito discricionário do chefe do governo, embriagado de dou
trinas totalitárias, que esmagavam o pensamento europeu e embasbaca
vam a ignorância dos pretensos renovadores da República, nAo podia
tolerar a vigência da liberdade de opinião. Veio, então, aquilo 8 que se
chamou "Constituição de 1937", onde se lia:

"Todo cidadão tem o direito de manifestar o seu pensamento,
oralmente, por escrito, impresso ou por Imagens, mediante as
condições e nos limites prescritos em lei," (Art. 122. inciso 15.)
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Jã ai se fazia menção a "condições" e a "limites prescritos em lei",

Não se reconheceu ao homem o direito a uma liberdade responsá
vel para o exercício da função de exprimir seu pensamento. A lei viria
traçar um círculo em torno da pessoa para restringir-lhe a faculdade de
falar e de escrever. O Estado autoritário tinha medo da palavra oral ou
escrita. Estava, por isso, condicionado o direito de expressão. Ficava, por
isso, limitado o direito de falar e de escrever.

Remeteu-se para o legislador ordinário a faculdade de prescrever
tais "limites" e tais "condições". E o legislador ordinário havia de ser,
durante oito anos, o mesmo agente discricionário, inimigo das liberdades
públicas, que reduziu aquele simulacro de Constituição a um dispositivo
que lhe atribuia todos os poderes da República. Não ficou nisto a pre
tensa Constituição. Desceu a pormenores mais odiosos. Previu, com todas
as letras,

"a censura prévia da imprensa, do teatro, do cinemat6grafo, da
radiodifusão, facultando à autoridade competente proibir a cir
culação, a difusão ou a representação",

tudo isto sob o pretexto de garantir a paz. a ordem e a segurança pública
(inciso a). Além disto, estabeleceu como um dos "princípios", a que devia
conformar-se a legislação sobre imprensa, este abuso: -

"nenhum jornal pode recusar a inserção de comunicados do
Governo, nas dimensões taxadas em lei" (inciso b do segundo
parágrafo).

Além de submeter a imprensa à censura prévia, ficava o governo com
direito de ocupar as colunas dos jornais, a seu bel-prazer. porque a lei
era fabricada a seu talante. à medida de seus desejos.

Criaram-se órgãos repressores da liberdade de manifestação do pen
samento, comandados pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP,
cuja sanha liberticida s6 os verdadeiros jornalistas sentiram e conheceram.
Instituiu-se o regime do suborno. E a imprensa foi posta ante estas alter
nativas: deixar-se peitar, realizando, em troca do dinheiro público, a pro
paganda do governo, tornando~se assim, "serviço público", no sentido
fascista da expressão, ou sofrer os rigores da censura e das outras res
trições, que o Estado controlador entendesse impor, desde as relativas ao
fornecimento de papel até a prisão dos jornalistas inconformados. O de
poimento que, a este respeito prestou Orlando Ribeiro Dantas, fundador
e diretor do Diário de Notícias, é estarrecedor.

O exame do texto dito constitucional nos revela, ainda, que o direito
de manifestar o pensamento estava limitado ao círculo dos cidadãos brasi
leiros. Em vez de dizer "todos podem comunicar seus pensamentos" r como
a Constituição de 1824, ou em lugar de dispor que "em qualquer assunto
é livre a manifestação do pensamento", como a Constituição de 1891 e
a de 1934. o estatuto estadonovista dizia: "todo cidadão tem o direito",
etc. Em razão disto, o direito de livre expressão do pensamento pela im
prensa podia tornar-se defeso ao estrangeiro, que foi proibido, igualmente,
de ser proprietãrio de empresa jornalística, e até de ser dela acionista.
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A atual Constituição, como a de 1946, conserva essa regra. Num pars onde
o estrangeiro concorre com boa parte do esforço para o progresso social.
a lei veda-lhe a participação nas organizações destinadas a formar opinião.
Disposição. a meu ver, ineficaz, pois aqui circulam jornais, revistas e livros
estrangeiros, em larga escala, e o cinema estr.angeiro tem ampla franquia,
incluindo-se a de apresentar-se no próprio idioma. O mesmo acontece com
as óperas estrangeiras que são interpretadas na língua de origem. Essa
restrição acaba na burla e na farsa. O capital estrangeiro continua a ser
proprietário de empresas jornalfsticas, ou influindo nelas por outros melas
como demonstrou o deputado João Calmon. Nem sempre, porém, tem sido
perniciosa essa participação. Há exemplos altamente louváveis dela entre
nós, como o das publicações artrsticas e culturais de conhecida editora.

O advento da Constituição de 1946 restabeleceu o princfpio da liber-
dade de imprensa, nos termos da Constituição de 1934:

"~ livre a manifestação do pensamento sem que dependa de cen
sura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, respon
dendo cada um, nos casos e na forma que a lei preceituar, pelos
abusos que cometer. Não é permitido o anonimato. ~ assegurado
o direito de resposta. A publicação de livros e periódicos não
dependerá de licença do poder publico. Não seni, porém, tole
rada ... "

•
Voltou o pais ao clima democrático. fiel às suas tradições de Uber-

dade. Retomamos a estrada que leva à dignificação da pessoa pelo reco
nhecimento de sua capacidade de responsabilizar-se pelos seus atos. Ficou
para três a tutela odiosa e degradante do pensamento e da palavra. Diga
cada um o que pensar e responda pelos danos que a sua palavra causar
a outrem. Nunca, porém, se arrogue o Estado o direito de impedir a ma
nifestação do pensamento, de traçar uma bitola à palavra, de impor um
figurino à imprensa. Porque sempre que o Estado se atribui tal direito.
usurpa o do indivIduo. fere a dignidade da pessoa, ofende a honra da
sociedade em cujo benefício e para ouja felicidade ele deve existir. Que"·
do assim procede, o Estado se atribui poderes superiores aos de Deus,
que nos dotou de pensamento para ser usado livremente, até mesmo
quando, na nossa arrogância, ousamos ofendê-lo.

Em 1967, o Congresso Nacional foi chamado a dar ao Brasil novo
Estatuto Constitucional. Ainda uma vez, proclamou·se a liberdade de Im
prensa, que ficou inserida no § 8~ do artigo 150:

"t livre a manifestação de pensamento, de convicção polltica ou
filosófica e a prestação de informação, sem sujeição à censura,
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salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo
cada um, nos termos da lei, pejos abusos que cometer. ~ asse
gurado o direito de resposta. A publicação de livros, jornais e
periódicos independe de licença da autoridade. Não será, porém,
tolerada a propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de
preconceitos de raça ou de classe."

A Emenda Constitucional de 17 de outubro de 1969, alterando a
localização do preceito, passou-o para o artigo 153, mantendo o número
do parágrafo. Conservou a redação, acrescentando-lhe, apenas ao final,
a intolerabilidade para

"as publicações de exteriorizações contrárias à moral e aos bons
costumes".

A Lei Magna, como vigora atualmente, voltou à preocupação que
inspirou o legislador de 1823, quando buscou proteger a nação contra os
atentados à moral e aos bons costumes, declarando-os intoleráveis.

A Lei n9 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, atenta às novas formas
de comunicação que ampliaram a ação da imprensa, veio para regular
não mais apenas a liberdade da imprensa, mas "a liberdade de manifes
tação do pensamento e de informação". Ali, no artigo 19, está dito:

"I:: livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebi
mento e a difusão de informações ou idéias, por qualquer meio,
e sem dependência de censura, respondendo cada um, nos ter
mos da lei, pelos abusos que cometer."

Ainda uma vez, a lei declarou intolerável a propaganda de guerra,
da subversão da ordem, dos preconceitos de raça ou de classe (§ 1Q), as
publicações clandestinas e as que atentem contra a moral e os bons costu
mes (art. 20). Proibiu-se mais uma vez o anonimato e foi restaurado o
sigilo de redação instituído em 1934. Manteve-se o nacionalismo exacer
bado, que impede o estrangeiro de ser proprietário de empresas jornalis
ticas e ser sócio de sociedades proprietárias dessas empresas. Ressalvou
se o direito do estrangeiro quanto às publicações cientificas, culturais e
artísticas (art. 3Q e parágrafos), mas a orientação intelectual e adminis
trativa ficou ainda reservada com exclusividade a brasileiros. Vê-se que
a nova lei foi mais equilibrada que as antecedentes, neste particular. Para
honra do constituinte e do legislador de 1967 e do constituinte de 1969,
está inscrita na Constituição brasileira vigente, e na lei ordinária, a recusa
à censura prévia. Retornamos ao regime da liberdade responsável que
fôra instituída pelo Império. Por isso, mais que nunca, a imprensa brasileí-
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ra precisa demonstrar Que é capaz de bem usar a liberdade, que o Estado
lhe assegura, e ser, dia a dia, a boa orientadora e a formadora da opinião
nacional segundo o melhor padrão de dignidade.

9. UM DIREITO UNIVERSAL

o direito de liberdade de expressão é um postulado que hoje íntegra
não somente o direito brasileiro, mas o direito internacional, como se
pode ver do artigo XIX da Declaração Universal dos Direitos do Homem,
proclamada pela Assembléia-Geral das Nações em 19 de dezembro de
1948. Ali se lê:

"Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão;
este direito inclui a liberdade, sem interferência, de ter opiniões
e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por
quaisquer meios e independentemente de fronteiras."

Ficou, desde então, reconhecido, no plano internacional o direito à
liberdade de expressão e de informação, sem interferências. isto é, sem
prévia censura. Isto diz direta e intimamente com a atividade jornal(stica
e significa uma conquista do pensamento democrático no plano uni-ver
sal. A pouco e pouco. esse direito vai rompendo os preconceitos que
infelizmente ainda existem contra a livre expressão das idéias e opiniões,
o livre debate das questões que interessam à sociedade internacional e às
sociedades nacionais.

Isto nos dá idéia plena do quanto significa para o mundo moderno
a imprensa como órgão de comunicação do pensamento, como instrumen
to de aproximação dos povos, como agente civilizador. E nos ensina, por
outro lado, que, para ser perfeita a comunicação do pensamento, para ser
completa a aproximação dos povos, para ser eficaz a obra civilizadora da
imprensa, ela deve ser livre da tutela do Estado. Não só livre da tutela
estatal, mas também livre da ação corruptora dos dinheiros públicos e par
ticulares, tão perniciosos quanto a censura. porque, se a censura humi\ha,
violenta e subjuga, a força do dinheiro acanalha, amolece o moral, destrói
as forças mais preciosas do jornalismo, para fazê-lo instrumento dos que
demandam o poder com intenções indignas, dos que procuram 1azer for
tuna com o sacrifício do povo, dos que insistem em manter-se em posições
conquistadas pela força da corrupção. E é preciso ter muita fibra para não
sucumbir a esses inimigos da liberdade de imprensa. Por isto é que lhes
disse há pouco ser árdua e angustiosa a labuta diária dos homens de
jornal. E é exatamente por ser árdua e angustiosa é que ela dignifica e
engrandece.



A NEGOCIAÇÃO

COLETIVA NO BRASIL (*)
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da Universldacjp de Brasilla

A decisão de investigar as razões que diferenciam a negociação
coletiva de certos países industrializados europeus e americanos daquela
que, fracamente, se desenvolve no Brasil, exige, desde logo, que sejam
assinaladas as díferenças de ordem histórica, econômica, cultural e
política. A negociação coletiva nasce, espontânea, das exigências de u'a
massa assalariada insatisfeita; para tanto é necessário que o desen·
volvimento industrial seja sensível; que os trabalhadores estejam cultu
ralmente preparados para dar eficácia aos seus impulsos de coalizão;
e, sobretudo, é necessário que a Nação possua tradíçóes politicas capa
zes de incorporar o conflito e as formas peculiares de solução que ele
acarreta, sem grandes constrangimentos para os governos e os indivi
duas, em seu natural modo de ser. Se, porém, a negociação coletiva é
proposta pelo legislador antes de ser reclamada pelos interessados; se,
onde isto se faz, o desenvolvimento industrial é recente e, em conse
qüência, os trabalhadores demoram em realizar uma coalizão eficaz;
e, se, na ordem política, a ação sindical cresce e frutifica à sombra do
Poder, não é facH, obviamente, obter os mesmos resultados.

A partjr de tais considerações, ressaltam as nossas deficiências no
confronto com a negociação coletiva de outros países. O que íá é sufi-

• ParticipaçáQ na "Jornll.dB. lAtino Americana. de Direito do Trab&lho" - reB.11zB.de. na

l:nB em julho de 1972.
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ciente para apreendermos os aspectos metajurídicos da negociação cole
tiva, que levaram RUSSOMANO l a fazer-lhe a "triangulação" entre o s0

cial, o político e o econômico. Observa J. SCHREGLE :! que, na América
Latina, as questões entre patrões e empregados têm sido, até agora,
consideradas da competência de advogados, que habitualmente b.S mo
nopolizam; quando, pela sua importância prática, os engenheiros, os
economistas e os sociólogos deveriam interessar-se igualmente por elas.

Jâ se pode entrever, aqui, um dos pontos de interesse para o tema
que desejo abordar nesta oportunidade, que é a atrofia da negociação
coletiva no Brasil. Tal como toda a estrutura sindical, "outorgada" pelo
legislador, o estimulo do Poder Público ainda não foi suficiente - e
dificilmente o será um dia - para suprir a ausência de uma elaboração
autêntica do litígio. O nosso dissídio coletivo tem sido, sobretudo, um
trabalho de advogado. Foi preciso que uma rigorosa politica salarial se
impusesse em lei para que as partes se dessem conta da importância
social, econômica e politica desses dissídios, passando a convocar espe
cialistas em economia; mas, praticamente, não se cogitou ainda de
recrutar o sociólogo e o técnico em relações industriais, dandtrlhes a
incumbência de detectar os inúmeros problemas das relações de tra
balho e formular propostas de solução que conduzam à harmonia ou,
mesmo, à sonhada identificação de propósitos entre empregador e em
pregados.

A própria concepção do conflito há de estar, entre nós, distorcida:
o mesmo SCHREGEL nos adverte da necessidade de aceitar os conflitos
como algo natural, que não se pode eliminar jamais. "Não se pode elimi
nar um conflito mediante' um ato legislativo." E não pode haver exem
plo mais sugestivo dessa distorção, no Brasil, do que a legislação sobre
o trabalho portuário: mais de quarenta diplomas (entre leis, decretos
leis, decretos e portarias) já se fizeram, muitos deles na intenção de
resolver o mesmo problema. O problema específico de cada conflito cole
tivo é, por natureza, contingencial; dai nào ser matéria de lei: a paz
social não se consolída através de leis transitórias, mas, sim, com a
instituição de mecanismos e processos que tomem a sociedade apare
lhada para superar os conflitos com naturalidade. t claro que parecerá
sempre mais fácU e tranqüillzador abortar o conflito através da lei;

1. Comentários. CLT, 4.- ed., 1957, vol. TIl, pl\g. 971.

2. "Negoc1acJón colectlva", conferência, in 'Relac1ones deI Trabajo en el Proceao de De
S&rl'ollo Económlco y SOcial". Ed. 8w1amertcana, B. Aires, 1968, pé,g. 307.
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mas o preço que paga o Estado por isto é ver-se substituindo a pessoa do
empregador, como "parte contrária" dos conflitos. De qualquer modo,
a atividade legisferante somente deverá ceder o passo à negociação
coletiva quando os sindicatos brasileiros estiverem amadurecidos para
esse tipo de trabalho e tecnicamente aparelhados. Somente nesse dia a
negociação será eficiente e o Estado sentirá relativa confiança nos seus
resultados. Eis porque não me parece acertado supor que apenas uma
lei mais estimulante poderia fazer recrudescer a negociação cl)letiva.

Não estaria nos limites deste trabalho examinar todos os motivos
habitualmente indicados como responsáveis pelo desprestigio da nego
ciação coletiva no Brasil, e que foram, em 1967, relacionados por AUGUSTO

RIBEIRO em seu livro "O Contrato Coletivo de Trabalho e a Lei Brasi
leira" :i Mas o debate em torno à solução jurisdicional dos conflitos cole
tivos poderia, talvez, evidenciar algumas repercussões negativas sobre
o ânimo de negociação das partes interessadas.

Refiro-me ao que se poderia chamar de atuação prematura da
Justiça do Trabalho, no Brasil, sobre os conflitos coletivos. A fase con
ciliatória, extrajudicial, por vezes é ineficiente e inconclusiva. Inefi
ciente porque deveria consolidar a controvérsia, à maneira de um juízo
de instrução, reunindo todos os argumentos e provas carreados pelas
partes; e inconclusiva porque deveria sempre resultar numa proposta
fundamentada de solução para o litígio, à semelhança de um laudo arbi
tral. Outra alternatíva seria a proposta obrigatória de arbitragem, que
as partes poderiam recusar mediante certas conseqüências desfavoráveis,
como, v.g., os efeitos da sentença normativa a partir da data da pro
posta, se a recusa foi do empregador, ou da data da sentença, se a
recusa foi dos empregados. 4 A freqüência do apelo à arbitragem cer
tamente facílitaria o surgimento de especialistas na matéria, fazendo
progredir e ampliar-se a "temática" da negociação coletiva. E aliviaria
bastante a Justiça do Trabalho dessa penosa função normativa, que, no
mérito, é essencialmente arbitral e não jurisdicional em sentido estrito,
sendo mesmo conveniente dispensá-la dos rigores formais do processo
judicial. Também não me parece razoável que todo o congestionado
sistema da Justiça do Trabalho, ao nível dos Tribunais Regionais e do
Tribunal Superior do Trabalho, seja anualmente acionado pelos dife
rentes sindicatos para decidir sobre uma diferença de um ou dois por

3. Págs. 116-11&, Ltr. Editora, 1967, S. Pa.ulo.

4. "Codigo deI Trabajo" chileno, 1948, art. 617.
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cento de reajustamento salarial ou sobre um pequeno desconto nos
salários, em favor do Sindicato. Não se trata de suprimir a. jurtsdição
trabalhista nos conflitos coletivos, mas, tanto quanto possivel evitar que
ela se exerça ordinariamente a propósito de problemas de fácil solução
pela via do arbitramento ou, mesmo, através de uma conciliação maia
aparelhada, no plano extrajudicial.

M Ministério do Trabalho caberia lmportante papel nas tarefas
de conciliação e, também, no estímulo do compromisso arbitral. A disse
minação de cláusulas sobre a instituição de conselhos de empresa e
sobre procedimento interno de queixas poderia ser um excelente cami
nho para reduzir o número de dissidios individuais e favorecer mercê
da experiência cotidiana, a elaboração. da matéria suscetivel de corpo
rificar-se em acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Finalmente, poderia ser de grande utUidade um esforço doutrinário
no sentido de sistematizar principios sobre a matéria típica da negocia
ção coletiva, lançando algumas diretrizes para a atividade conciliatória.
e arbitral. Um excelente ponto de partida é o art. 339 do Projeto de
Código de Processo do Trabalho, de RUSBOMANO, revisto pelo autor,
SUSSEKIND e REZENDE PuECH. ~ Ali, ao definir a competência da Justiça
do Trabalho nos dissidios coletivos, ficou dellm.ltado o campo de atuação
daquelas atribuições normativas dos tribunais trabalhistas. Isto é essen
cial, para que se tenham algumas diretrizes seguras sobre o que, afinal,
pode integrar. uma proposta de conciliação, uma decisão arbitral ou
uma sentença normativa da Justiça do Trabalho.

Creio que providências de tal natureza iriam, aos poucos, desbas
tando esse matagal da perplexidade que domina,. o terreno da nego
ciação coletiva. Não subscrevo a opinião daqueles que vêem, em futuro
não muito longínquo, o desaparecimento dos sindicatos em decorrência
de uma perfeita identificação de propósitos entre o empregador e seus
empregados. Mas acredito que o mais forte ponto de apoio dos sindi
ca.tos, para a sua sobrevivência, está na negociação coletiva, na medida.
em que saibam fazer dela, não apenas um Instrumento de grandes con
quistas profissionais. mas, sobretudo, o melhor agente da paz, da jus
tiça. e da segurança soc1a.l.

&. Dlál'lo Ofkl.&l de. UniA.o de 2&-8-1910, 8eÇf.o, l, p&rt,e l, Suplemento &O n.O 111.
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INTRODUÇÃO

Um dos poderes que o Estado possui, o de tributar, expresso na Consti
tuição, apresenta-se limitado por princípios, alguns mais, outros menos rígidos,
dos quais destacam-se, por sua importância, os princípios da legalidade e o
da anualidade dos tributos.

Mas, nem sempre o poder de tributar do Estado obedeceu a princípios
que limitassem sua imposição.

Carlos Maximiliano, citando Herbert Spencer, traça a origem e a evolução
do tributo que começou como "dádiva espontânea ao chefe, passando depois
a ser esperada e, em seguida, reclamada, quando exígua ou tardia, tornando-se,
por fim, contribuição obrigatória, paga em animais, em produtos da terra ou
em trabalho e, finalmente, em moeda." (Carlos Maximífíano, "Comentários à
Constituição Brasileira", 4~ ed., 1948, vaI I, ~ 168).

PRlNCIPIO DA LEGALIDADE (Conceito e Origem híst6rica)

Este princípio tributário, aliás o mais universal, vincula a legitimidade da
imposição tributária, acessória ou principal, ao estipulado anteriormente por
uma lei.

O aforismo do Direito Penal - "nullum crimen sine lege" impera no Di
reito Tributário - Wllu]]um tributum sine lege."

O princípio da legalidade apresenta 2 aspectos: um diz respeito à criação
do tributo e o outro ao seu aumento.

Não é suficiente a prévia imposição Jegal para dar base constitucional ao
tributo, porque a dosagem tributária também é necessária.

• Trabalho lfopresentado para o Curso de espeelalUaçio em ntvel de PÓll-Graduaçi.o em
Direito Tributi\r1o. mintstrado pe]06 Proteuores: Ministro AIJomar Baleeiro e DI'.
Bento Buvartn, nll. Universidade de Brunia (de outubro de 1971 a abril de 1972)
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o princípio de que não há tribúto sem lei que o estabeleça foi a grande
conquista liberal, obtida pela Inglaterra, na Magna Carta, jurada pot" João
Sem-Terra, em 1215.

Esta norma, porém, foi muitas vezes contrariada por reações do trono e
só se consolidou com a Revolução de 1688, mediante o "RiU of Rights", pelo
qual "ninguém poderia, jamais, ser compelido a qualquer prestação, emprés
timo ou imposto, de qualidade alguma. senão por ato do Parlamento".

Em resumo, a base consensual do tributo foi uma das aspirações coletivas.
sustentadas em sangrentas lutas contra o absolutismo monárquico que se ma
nifestava, muito freqüentemente, no campo das imposições fiscais, sobretudo
quando ainda não estava bem patente a sua finalidade de interesse público,
correndo a cobrança dos mesmos por conta da realização dos interesses pessoais
e dinásticos dos soberanos.

Também com a Revolução Francesa de 1789 e a subseqüente Constituição
de 1791, o princípio da legalidade das contribuições públicas foi devidamente
tutelado.

Tornou-se conhecida a célebre Declaração Francesa dos Direitos do Homem
e do Cidadão, assim expressa no art. 14: "Cada cidadão tem o direito de veri
ficar, por si próprio, ou por meio dos seus representantes, a necessidade da
contribuição pública, de consentir livremente na mesma, seguir-lhe o emprego,
detenninar-Ihe a quantidade, incidencia, arrecadação e duração."

A Constituição dos Estados Unidos da América, igualmente. manteve a
norma da Constituição inglesa, que assim transmitiu-'se às Constituições repu~

bJicanas, suas descendentes.

Vulgarizou-se o princípio "no' taxation without representation".

Estes países (Inglaterra e França) foram os que primeiro difundiram as
doutrinas e práticas orçamentárias que já existiam, embrionariamente, em todos
os povos europeus, como Espanha e Portugal e daí passaram para o Brasil Co
lonial, desde os meados do século XVI, através das instituições municipais.

Eram, assim, as Câmaras Municipais brasileiras que deliberavam a forma
para cobrança de tributos que os monarcas portugueses solicitavam ao Brasil.

O princípio do que não há tributo senão quando estatuido em lei já era
norma na Constituição do Império e foi mantido, praticamente, como veremos.
em todas as nossas Constituições.

Segundo a lição de Ruy Barbosa "a decretação do imposto, sob qualquer
das suas formas, das contribuições exigidas ao públíco, seja qual for o gênero
em que couberem, é uma função peculiar à lei, um poder, pela sua essência
le~isJativa, poder que se acha subentendido, onde quer que esteja, o de criar
a lei, como a parte no todo e o efeito na causa",

"Quem individua o imposto, quem estatui as condições do seu lan
çamento, quem traça o sistema da sua cobrança é sempre a lei, por
uma função de sua alçada privativa. E de tal modo privativa, que
chega a sê-lo, até por definição. entrando essa privatívidade legisla
tiva da sua origem nas definições juridicas do imposto."
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E prossegue Ruy Barbosa: "o caráter privativamente legislativo da função
tributária não resulta somente, no direito americano, do consenso universal dos
mestres. Está, também, impresso no concurso geral dos arestos, sem que uma
só discrepància do oráculo supremo da justiça quebrasse jamais a linna dessa
tradição." ("Comentários à Constituição Brasileira" coligidos por Homero Pires,
Ruy Barbosa - 1933.)

PRINCIPIO DA A:'\UALIDADE (Conceito e Hi8tórico)

O princípio da Anualidade vincula a legitimidade da imposição tributária
;! prévia autorização orçamentária.

A lei orgànica do tributo, ainda que em vigor, só seria e.xecutáve\ nos ('xer
dcios em relação aos quais o orçamento consignasse expressamente autorização.

Este princípio tem o ohjetivo de impedir que o contribuinte seja surpre
endido com uma imposição tributária que não existia, em meio a um exerdcio
financeiro, ou ainda com o agravamento de uma imposição já existente naquele
exercício.

o orçamento, "lei ânua" ou "lei de meios" seria o ato-condição, aquele ato
(Iue permite a aplicação da lei a uma certa situação concreta para cohrança do
tributo.

Se~undo o Ministro Aliomar Baleeiro (e a maioria dos autores modernos
do Direito Tributário) esta seria a sua natureza jurídica, visto que não pode o
Orçamento ser considerado uma lei no sentido material, mas apenas formal
mente. l\ão pode criar imposto, desde que nào é lei, no sentido material, mas,
a cada ano, todos os impostos existentes, em virtude de lei, seriam revistos pelos
representantes do povo, que renovariam ou não a autorização para qUI:', no
exercício imediato, esses trihutos fossem cobrados.

O Orçamento apresenta várias características que o diferenciam da gene
ralidade das leis, e obedece a alguns princípiOS constítucionais, como aquele
expresso no art. 60 da Constituição Federal vigente, em nosso País, que proíbe
a existencia de dispositivo.~ estranhos à previsão da receita e à fixação das des
pesas para cada exercício financeiro - o que torna impossível a existencia das
chamadas "caudas orçamentárias", que foram comuns até à Reforma Cons
titucional de 1926.

Ao contririo do prindpio da legalidade, o da anualidade dos tributos que
Alcino Pinto Falcào (em "Constituição de 1946 - Anotada") chama de uma
"supergarantia erigida em norma constitucional", nem sempre vigorou em
nossas Constituições, representando um progresso em relação àquela reivindi
cação histórica da legalidade dos tributos.

Os princípios da legalidade e da anualidade dos tributos são conexos, com
plementares e essenciais ao Moderno Estado de Direito.

É o que veremos, em seguida, com o estudo das Constituições brasileiras.

CONSTITUIÇÃO IMPERIAL (l824}

Desde a Constituição Imperial de 25-3-1824, já se conhecia, em nosso País,
os princípios da legalidade t' da anualidade dos tributos.
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Na verdade, pelo texto constitucional de 1824, como poderemos COW.tlllOO'.
o prindpio da legalidade depreendia-se do art. 36, r, no Capitulo lI, dedi.
cado à CAmara dos Deputados:

"Art, 36. l: privativa da CAmara dos Deputados a iniciativl:
1Q) Sobre impostos.

Já o principio da anualidade manifestava-se assim:

"CAPtTULO IH - Da Fazenda Nacional

"Art. 171. Todas as contribuições diretas, à exceçio daquelas que es
tiverem aplicadas aos juros e amortizações da divida pública. serio
anualmente estabelecidas pela Assembléia-Geral, mas contínuario a~

que se publique a sua derrogação ou sejam substituídas por outr85'-

"Art. 172. O Ministro de Estado da Fazenda, havendo recebido dos
outros Ministros os orçamentos relativos às despesas das suas repar
tições, apresentará, na CAmara dos Derutados, anualmente, logo que
esta estiver reunida, um balanço gera da receita e da despesa do
Tesouro Nacional do ano antecedente e, Igualmente, o orçamento
geral de todas as despesas públicas do ano futuro e da importlnda
de todas as contribuições e rendas públicas."

Durante todo o período imperial predominou esta orientaçáo (a crieçio
dos impostos em lei - principio da legalidade. e a inclusão dos mesmos no ()r..
çamento - principiO da anualidade).

t verdade que a autorização orçamentá.ria não especificava os tributos,
ronforme assinala Aliomar Baleeiro em sua obra "Limitações Constitucionais ao
poder de tributar", mas apenas se' reportava, englobadamente. aos que exis
tissem ao tempo, como se observa na primeira 'ei de meios", votada pelo
Parlamento brasileiro, a de 14.11·18Z1, para o exercicio de 1828, que rezava:
"ficam em vigor e continuarão a cobrar·se, durante o ano de 1828, todos OI
tributos e impostos ora exi"tentes".

Mas, a vigencia dos tributos' ellistentes estava condicionada à sua renova
ção por dispositivos orçamentários, o que comprova a adoção do principiO <la
anualidade pela Carta Imperial de 1824.

Com o Ato Adicíontil de 1834 (lei de 12-8.1834), as provindas pusaram
a ter rompetência para legislar sobre tributos, através de suas Assembléias,
contanto que não avançassem nas rendas nacionais, que se baseavlUD, princi
palmente, no Imposto de Importação.

Os arts. 10 (59) e 12 eram explícitos sobre o assunto:
"Art. 10. Compete às Assembléias Legislativas legislar:

59) Sobre a fixação das despesas municipais e provinciais e os impostos
para elas necessbrios, contanto que estes não prejudiquem as impoei
ções gerais do Estado. & Câmaras poderão propor OS meios de ocorrer
àjl; despesas 10s seus municípios",
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"Art. 12. As Assembléias Municipais não poderão legislar sobre imo
postos de importação,"

Como vemos, o Ato Adicional de 1834 estendeu o princípio da legalidade
às áreas provinciais, ao conferir atribuições às Assembléias Legislativas das
Províncias para estabelecer os impostos locais.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1891

A 1~ Constituição Republicana, de 24-2-1891, enunciou, apenas, o princípio
da legalidade, falando em "impostos" e não em "tributos", mas deve-se frisar
que já havia distinção legal e até certa distinção doutrinária entre impostos e
taxas.

Naquele diploma constitucional, o princípio da legalidade veio inserido no
Capítulo "Dos Direitos" - art. 72, ~ 30:

"Art. 72. § 30. Nenhum imposto, de qualquer natureza, poderá ser
cobrado, senão, em virtude de uma lei que o autorize."

Se o texto de 1891 restringiu, literalmente, o princípio da legalidade aos
impostos, a interpretação doutrinária que se deu ao mesmo, quase sempre, não
foi essa. '€ o que nos diz o Prof. Aliomar Baleeiro ("'Limitações Constitucionais
ao Poder de Tributar" - 1960), mostrando que "a melhor doutrina, sob o
regime de 1891, entretanto, a despeito da estreiteza da linguagem do texto,
estendia o império dessa regra a outros tributos, como a taxa, segundo o Direito
Constitucional Americano."

Ruy Barbosa, em seus UComentários a Constituição Brasileira" - 1891
(coligidos por Homero Pires - 1934, vo1. VI, págs. 81 a 118) trata do assunto,
e ensina: •toda contribuição pública (tributo, imposto, direito ou taxa) há de
resultar de uma lei. Nenhuma pode existir, senão por uma lei, que a estabeleça.
Sem uma lei, que a autorize e limite, nenhuma se pode lançar ou arrecadar."

Segundo o mesmo autor a expressão Mimposto de qualquer natureza, uti
lizada pelo texto constitucional, abrange todas as prestações exigíveis do con
tribuinte, seja para os serviços gerais do Estado, seja para os serviços especiais,
que ele se reServa a sí mesmo, ou que sob a sua inspeção, comete às empresas
industriais e organizações particulares."

O texto de 1891 omitiu o princípio da anualidade dos tributos, mas estes,
invariavelmente, vinham previstos no Orçamento.

Detalhe importante sobre esta Constituição, é assinalado por Pontes de
Miranda, em seus "Comentários à Constituição de 1934" - Tomo I:

"Sob a Constituição de 18~1 estabeleceu-se a doutrina de que pode
haver delegação de poder, em matéria tributária, desde que o Poder
Legislativo fixe as linhas gerais."

Mas as delegações de poder, em matéria fiscal, foram condenadas por dOll
trinadores e juristas.

Pontes de Miranda ("Comentário$ à Constituição" - Rio - 1936, tomo I,
pág. 412) afinna a aceitabilidade daqu-ela delegação, sob o regime de 1891.

Segundo Aliomar Baleeiro ("Limitações Constitucionais ao poder de tri
butar" - 1960, pág. 23), certamente Pontes de Miranda "se referia à amplitude
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do poder regulamentar, que, às vezes, construía todo um longo sistema de
aplicação da lei, como aconteceu com o imposto sobre a renda, que criado em
duas ou três regras, na cauda de um orçamento, desdobrou-se no amplo e
minucioso regulamento de 1926, obra de Souza Reis. Entendia-se que, fixados o
máximo e o mínimo do tributo, o Poder Executivo gozaria do discricionarismo,
sujeito a "standards jurídicos", para estabelecer as proporções e graduações."

Carlos Maximiliano sustentou, {'Om base na jurisprudencia, a boa doutrina
de que o regulamento não daria validade "a uma taxa não revigorada no Orça
mento da Receita, pelo menos, com indicação do título e do cômputo respec
tivo". Sistematicamente, as leis orçamentárias federais indicavam as leis da
receita, fazendo menção expressa de cada uma. Variava a prática dos Est:ldos
t Municípios~.

Para finalizar, é interessante registrar-se que o diploma constitucional, de
1891, estabeleceu o campo de competencia exclusiva da União para decretar
impostos (art. 7Q ) e dos Estados (art. 9Q), ficando um amplo campo aberto à
compete-ncia residual concorrente. Aos Municípios não fora dada, ainda, com
pete-nda tributária. Iá se falava também em taxas - arts. 7q (3<.1 e 4',)) e 9Q ~ r,J
( l Q ).

Em 1926, o texto de 1891 sofreu algumas emendas, pois que fora muito
freqüente, desde 189~, a inclusão no Orçamento, de dispositivos estranhos à pre
visão da Receita e fixação das Despesas para cada exercício financeiro - as
chamadas "caudas orçamentárias.~

Em 1921, o Presidente Epitácio Pessoa fora obrigado a vetar o Orçamento,
pois o mesmo incorria no vício acima mencionado.

Assim é que, por esta Reforma, foi incluído no art. 34, daquele diploma
constitucional, um § 19 que dizia: "as leis de Orçamento não podem conter
disposições estranhas à previsão da receita e à despesa fixada ~ara os serviços
anteriormente criados. Não se incluem nessa proibição: ( .... )

Mas esta Reforma Constitucional (lei de 7-9.1926) em nada veio alterar
o princípio da legalídade, pois manteve a mesma redação do art. 72, § 30, do
texto de 1891, refativo à{luele princípio.

Antes desta Reforma, já em 1922, o Decreto n9 4.536 (de 28-1-22) fora
publicado sob a denominação de "Código de Contabilidade da União", (pos
teriormente alterado pelo Dec. oQ 5.426, de 7-1-28 e Regulamentado pelo
Dec. 0 9 15.783 de 8-11-22), trazendo uma inovação em matéria tributária 
o principio da anualidade dos tributos que, pela 1~ vez apareceu, explicita
mente, num texto legal.

Assim é que o art. 27 do "Código de Contabilidade da União" dizia:

"Art. 27. A arrecadação de receita proveniente de imposto dependerá
sempre de ins.erção deste, na lei de orçamento:'

CONSTITUlÇAO DE 1934

Em 16-7-34, ganhamos um nova diploma constitucional, aliás, de duração
efêmera.
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o princlplO da legalidade dos tributos foi colocado no Capítulo das Dis
posições Preliminares (e não mais no dos "Direitos" - como no texto de 1891).

Vamos ver que o art. 17, VII, estabelecia:

"Art. 17. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:

VII - cobrar quaisquer tributos, sem lei especial que os autorize, ou
faze-lo incidir sobre efeitos já produzidos por atos jurídicos perfeitos."

"Lei espedal", no caso, significa, conforme assinala Ruv Barbosa, lei cria
dora ou majoradora do tributo.

Pontes de Miranda, em seus "Comentários à Constituição Federal de ,34", 1q

vol., assim comenta aquele dispositivo constitucional:

"A função regulamentar do Poder Executivo nào poderia ir ao ponto
de:

a) estender o imposto ou a taxa a qualquer caso não previsto em lei;

b) criar isenções ou suprimi-las; c) aumentar, diminuir ou estabelecer
o "quantum";

d) prescrever penalidades."

Assinala o mesmo autor, no entanto, que era pennitida a autorização entre
O mínimo e o máximo ou entre outros limites que a lei precisasse. E acrescenta:
"nada impede que o imposto seja pago em valores ou mercadoria, em vez clt'
em moeda corrente."

Quanto à expressão "os impostos nào podem incidir sobre os efeitos de
atos jurídicos perfeitos", Pontes de Miranda expliça o seu significado, com um
exemplo: "se houve consignação de mercadoria a 19 de janeiro, o impost() sobre
consignaçâo de mercadorias não pode incidir sobre aquele ato; só o imposto
sobre a venda incidirá, porque ainda nào se consumou essa."

Controvérsía, segundo o autor, poderia, por exemplo, surgir com relac,:àn
ao testamento (que, para alguns é tido como "negotía imperfecta"), ou outros
atos e negócios jurídicos análogos.

e: de assinalar-se, também, que o texto de 1934 fala em tributos. e não, res
tritivamente, em impostos como -O texto de 1891.

Quanto ao princípio da anualidade, este nâo foi contemplado, pelo menos
de forma explícita, pelo texto constitucional de 1934. Podemos, no entanto, dizer
que, no seu art. 50, há uma certa alusão àquele princípio, quando dispõe:

"Art. 50, O Orçamento será uno, incorporando-se, obrigatoriamente
à receita todos os tributos, rendas e suprimentos ·:los fundos e in·
cluindo-se, discriminadamente, na despesa, todas as dotações neces
sárias ao custeio dos serviços públicos."

Convém registrar-se, para finalizar, que foi a Constituição de 1934, a ({UI.'

pela primeira vez estabeleceu a competência municipal para decretar impostos
e taxas (art. 13, II e § 29 ) e previu, também, pela primeira vez, a possibilidade
de criação das contribuições de melhoria (art. 124).
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Ela também não admitia s. delegação de ~er (art. 39 , t }Ç). Assim, a
cada Poder s6 era dado exercer funções que llie fossem, taxativamente, outor
gadas, havendo a impossibilidade jurldica de qualquer fonna de delegaçAo de
atribuições, inclusive de natureza tributâria.

CONSTITUIÇÃO DE 1937

Já em 1937, tínhamos um novo texto constitucional que, em verdade, nunca
chegou a ser posto em execução.

Os princípiOS da legalidade e da anualidade não foram contemplados, de
fonoa explícita, já que ingressávamos num perlodo ditatorial.

A própria matéria fiscal pennaneceu sob o regime de disposição transitória
(art. ISO).

A letra da Constituição pretendia dar uma certa garantill 80 contribuinte,
através do seu art. 13, d, que, de certa forma, representava o principio da lega
lidade. Tal dispositivo vedava a expedição de decretos-leis sobre impostOB,
mesmo nos perlodos de recesso parlamentar ou de dissolução da Câmara dos
Deputados, mas não foi, absolutamente, respeitado pelo Governo Federal

O princípio da anualidade subentendia·se do art. 68 daquele diploma cons-
titucional que rezava:

"Art. 68. O Orçamento será uno, incorporando-se, obrigatoriaInl'nte,
à receita todos os tributos, rendas e suprimentos de fundos, incluldos
na~a todas as dotações necessárias ao custeio dos serviços pú
blicos.

A delegação legislativa foi pennitida pela Constituição de 1931, ao con
trário das anteriores.

Dizia o art. 12 daquela Carta: "O Presidente da República pode ser au
torizado pelo Parlamento a expedir decretos-leis, mediante as con<líções e nos
limites fiiados pelo ato de autorização."

CONSTITUIÇÃO DE 1946

Finalmente, em 18-9-46, recentemente saidos da Ditadura, ganhamos uma
Constituição que pretendeu ser a mais democrática possível.

O texto Constitucional de 1946 foi o 1Ç a incluir, explicitamente, o prin
cipio da anualidade tributária, que aliás veio inserido no mesmo artigo dedi
cado ao principia da legalidade, já consagrado, explicitamente, por algumas de
nossas COnstituições anteriores.

Assim é que, no seu Capitulo lI, intitulado - "Dos Direitos e Das Ga-
rantias Individuais" - o texto de 1946, explicitava no seu art. 141, § 34:

"Art. 141. . .

"t 34. Nenhum tributo serÁ exigido ou aumentado sem que a lei o
estabeleça, nenhum sem cobrado em cada exerdcio sem prévia au
torização orçamentária, ressalvadas, ~ém, a tarifa aduaneira e o
imposto lançado por motivo de guerra.

Como vemos, a Constituição de 48 fala em tributos e nio maJs em impostos,
como o texto de 1891.
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o legislador constituinte, como reação à estrutura política ditatorial de
1937-1945, inseriu no texto constitucional de 1946, claramente, o princípio da
legalidade, acrescentando o da anualidade, para maior garantia do contribuinte.

Segundo o Prof. Aliomar Baleeiro ("Limitações Constitucionais ao Poder
de Tributar -" 1951, pág. 37), "a Constituição de 1946, apenas veio consagrar
uma contínua evolução de mais de um século, que corria no plano mais largo
do Direito Positivo Brasileiro, sobretudo depois do Código de Contabilidade".
E acreSJCenta que ao consagrar essa orientação da técnica tributária o consti
tuinte agiu "em perfeito conhecimento de causa, no firme propósito de dar fir·
meza constitucional ao que já se praticou até nos períodos ditatoriais."

Ainda, segundo o Prof. Baleeiro, a regra da "anualidade", "posto que não
expressa antes do C6digo de Contabilidade da União (art. 27), era costumeira
no Brasil e reconhecida pelos financistas e juristas." Entre uns e outros o mesmo
autor cita: Castro Carreira (História Financeira - 1889, p. 71); Amaro Caval
canti ("Elementos de Finanças", 1896, p. 222/3); Ruy Barbosa ("Comentários",
cit. lI, p. 180) etc ...

E prossegue o Ministro Baleeiro, lembrando que o Anteprojeto da Cons
tituição de 1891, de Antônio Carlos, no art. 315, já rezava: "todas as contri
lJUiçôes devem ser, cada ano, estabelecidas ou confirmadas, sem o que cessa a
obrigação de pagá-las", o mesmo dizendo, por outras palavras, uma l(>i de
]862.

Segundo Carlos Maximiliano ("Comentários à Constituição Brasileira de
1946", vaI. 3, pág. 167) "o art. 141, § 34 do texto constitucional de 1948 re
vigora a conquista àemocrática, em virtude da' qual o povo paga somente o
imposto que foi votado pelos seus representantes diretos. Onde há duas Câ
maras a iniciativa do projeto cabe a de mais breve duração, aquela cujos
membros, em curto prazo, voltam a prestar contas dos seus atos ao eleitorado."

"Só é cobrável o tributo quando votado pelo Congresso Nacional, le
gislatura do Estado ou Munidpio. Nenhum imposto, emolumento ou
taxa pode ser instituí-do com o caráter obrigatório, por ato exclusivn do
Pooer Executivo; é necessária, pelo menos, autorização legislativa, wmo
sucede, por exemplo, no caso da reforma do regimento de custas ju
diciais."
"Por outro lado, o Direito Público Moderno prestigia o princlplG da
anualidade dos tributos, segundo o qual toda contribuição, toda taxa
que não esteja enumerada nos quadros do Orçamento, não pode ser
percebida durante o ano corrente." (Carlos Maximiliano - obra ci
tada. )

O fundamento da cobrança dos tributos, em cada ano, é a autorização ex
pressa no Orçamento, a qual deve renovar-se durante a vigência de um exer
cício financeiro para o seguinte. Na verdade, seria inútil a exigência do Orça
mento se, por fora do mesmo se possibilitasse a cobrança de tributos novos ou
majorados.

Aliás, uma das caracteristicas modernas mais importantes da lei orça
mentária é a que consiste em abranger a Receita anual todas as fontes de
créditos para o Tesouro e a Despesa, os gastos em sua plenitude; tal é a Cóirac
terística conhecida como a da universalidade da lei orçamentária.
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As nossas Constituições, desde a Reforma Constitucional de 1926, contêm
dispositivos neste sentido, como já temos frisado.

Por outro lado, se a lei do aumento Ou de criação do tributo está prescrita
para uma vigencia permanente, a falta de autorização orçamentária, para um
determinado exercício, não significa definitivo abandono da tributação e sim a
sua suspensão para afluele exercício. Esta suspensão, mesmo que continue por
mais de um exercício, não impede que outras leis orçamentárias posteriores,
seguidas ou alternadas, restaurem a autorização e reintegrem a legitimidade da
cobrança nos períodos de suas vigendas.

A Constituição de 1946 além de exigir que o ônus fiscal fosse instituído por
lei especial (o que já fora feito por algumas de nossas Constituições anteriores)
exigiu mais: (e aqUi vai a inovação da Carta de 1946) que s6 fosse cobrado
se figurasse no Orçamento Geral da União, Estado ou Município, excluindo
apenas a tarifa aduaneira e o imposto lançado por motivo de guerra.

Portanto, esta foi a ~rande norma estabelecida pela Constituição de 1946,
fm matéria tributária: numa primeira etapa; não há tributo senão em virtude de
lei que o Poder Legislativo competente vote (o nacional, o estadual ou o mu
nicipal); e numa segunda etapa: o tributo só pode ser cobrado, em cada exer
cicio financeiro, se a lei que o criou ou majorou tiver sido incluída no Orçamento.

O Poder Executivo apenas poderia cooperar na elaboração legislativa, jamais
exerceria delegação le~isJativa de decretar tributos. Da mesma forma o Poder
Judiciário, a quem não caberia opinar sobre a oportunidade da criação dos
tributos ou sobre o seu quantum. Só ao Poder Legislativo federal, estadual ou
municipal competiria discutir e votar leis de tributos, ainda que com a coope
ração do Executivo - Presidente da República, Governador de Estado ou Pre
feito Municipal.

Além do mais, o texto constitucíonal de 1946 vedou a qualquer dos po
deres delegar atribuições (art. 36), como reação instintiva ao autoritarismo da
Carta de 1937.

INTERPRETAÇOES DOUTRINARIAS
DO ART. 141, § 34,
DA CONSTITUIÇÃO DE 1946

As interpretações doutrinárias do art. 141, ~ 34, do texto constitucional de
1946 foram, quase sempre, rigorosas.

Vejamos algumas delas;

BILAC pIN'l'Q (Parecer in Retiista FOTeme, voI. 120, pág. 37 e seg.) assim
se expressou sobre o assunto:

"A anualidade do imposto consiste, pois, essencialmente, em que o
tributo para poder ser cobrado precisa ser incluído, anualmente, no
Orçamento.

A lei fiscal, como diz Damervalle, "é uma lei imperfeita, que somente
se completa quando intervém um ato-condição, que é o Orçamento" .
Se determinado tributo não é incluído no Orçamento, a lei fiscal que
o criou não se toma, somente por isso, inconstitucional. A conseqüên~
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da jurídica dessa não inclusão no Orçamento é apenas a inexigibili
dade do tributo durante o respectivo ano fiscal.

Sendo permanente a lei instituidora do tributo, poderá este vir a ser
incluído em orçamento futuro, tomando-se desse modo eXígível o im
posto em ano fiscal ulterior, nunca, porém, retroativamente."

Vejamos a opmmo de FRANCISCO CAMPOS (Parecer in Revista de Direito
Administrativo, vol. 14/467):

"A alegação de que a autorização orçamentária exigida pela Consti
tuição é apenas qualitativa e não quantitativa estabelece uma discri
minação arbitrária, sem fundamento algum no critério constitucional
ou em outro qualquer critério de senso comum. A Constituição exige,
com efeito, que se englobem, obrigatoriamente na Receita não somente
pela sua denominação técnica ou usual, mas também pela sua taxa ou
tais como se acham definidos, qualitativa e quantitativamente, na lei
especial da sua criação.

Mediante a discriminação arbitrária que se pretende fazer, para efei
tos or.y'amentários, entre qualidade e quantidade do imposto para (J

fim de, somente pela menção do seu título, se satisfazer a exigencia
de figurarem no Orçamento todos os impostos cuja arrecadação fica
autorizada no exercício, aniquila-se de uma só vez, todo o sistema do
Direito orçamentário, particularmente, as suas fundações constitucio
nais. Se assim fosse, como pela primeira ....ez se pretende, não s6 em
nosso País, como, no gozo das instituições representativas, em todos
os países conhecidos ou dos quais nos chegam informações autorizadas.
no curso mesmo do exercício orçamentário os impostos poderiam .<;{'f

aumentados e arrecadada a sua majoração, desde que, nas leis que lhes
elevassem a taxa, se mantivesse o nome, o título ou a qualidade, me
diante a qual são designados na lei orçamentaria. De que valeria, en
tão, a regra constitucional relativa à anualidade do imposto, se redu
zida à mofina e fútil exigencia de se reproduzir no Orçamento pelo
título que lhe cabe na nomenclatura dos impostos, apenas a sua qua
lidade ou a qualidade ou espécie da matéria designada à sua inci
dência?"

Seguindo esta mesma interpretação rigorosa do art. 141, § 34, da CF/46,
poderemos citar as opiniões de: RUBE~S GOMES DE SoUZA (ver Parecer, RF,
123, junho, 1949, pág. 369 e segs.); JOÃo MANGABEIRA (RF - agosto, 1949, vol.
124, pág. 376 e segs.); PONTES DE MIRANDA (RDA. 19, pág. 364 e segs.); ALIO

MAR BALEEIRO (RF 211/42); PEDRO BATISTA MARTINS (RF, fev., 1949, pago
373 e segs.).

Em sentido contrário, podemos citar o ilustre pubhcísta Themístocles Bran
dão Cavalcanti, que, na qualidade de Procurador-Geral da República, teve opor
tuwdade de emitir parecer sobre o caso dos adicionais ao Imposto de Renda,
que o Governo federal pretendia cobrar no exercício de 1947; tendo opinado
também no caso do Imposto de Vendas de São Paulo, já não mais na quali
dade de Procurador-Geral da República.
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Para este autor bastava a coexistência das duas leL.. (a criadora e a ma
joradora do tributo), embora uma delas s6 tardiamente votada, e assim se ex
pressava sobre o assunto: "nada impede, entretanto, que, durante o exerefcio,
o Poder Legislativo legitime a sua cobrança por meio de lei especial que po
derá vigorar durante o ano financeiro."

Defendendo o seu ponto de vista. Themístodes Cavalcanti socorria-se de
opiniões de Roubier e de Trotabas. a prop6sito da retroatividade da lei fiscal
em certos casos, mas, sem ter conseguii:lo, segundo Aliomar Baleeiro, demons
trar que os ensinamentos daqueles autores estrangeiJOs pudessem se aplicar
ao nosso Direito Constitucional Tributário, ou melhor, ao art. 141, ~ 34, da
Constituição de 1946.

Se as interpretações doutrinárias, correntes, do art. 141, ~ 34. da Consti
tuição de 46 foram rigorosas, o mesmo não se deu com as interpretações judi
ciárias, como veremos, em seguida.

INTERPRETAÇOES JUDICIÁRIAS
DO ART. 141. ~ 34,
DA CONSTITUIÇÃO DE 46

o caso que primeiro ensejou a apreclaçao judiciária deste artigo constitu
{'ional ocorreu com os adicionais ao Imposto de Renda, criados pelo Decreto-lei
nQ 5.844, de 23-9-1943, para vigorarem nos exercídos de 1944 e 1945, depois
prorrogados para sua vigência no exercício de 1946, pelo Decreto-lei nQ 8.430,
de 24-12-1945. O Governo, no entanto, omitiu-se de promover uma nOva pror
IOgação, ainda que não pretendesse abandonar esta fonte de renda.

O Orçamento para 1947 apenas incluiu, imprecisamente, no rol das recei
tas a serem arrecadadas nesse ano, o adicional ao Imposto de Renda.

O Poder Executivo s6 tardiamente se apercebeu da falha, quando entio
apelou ao Congresso Nacional por uma prorrogação, mas só em 29-8-47 foi
sancionada a Lei nQ 81, que dispunha, <'num estilo de interpretação", segundo
nos diz Aliomar Baleeiro, que os adicionais relativos ao imposto sobre a renda
de pessoas fisicas e jurldicas. mencionados na Lei n1> 3, de 2.-12.-46, que orçou
SI Receita e fixou a Despesa para o exercfcio de 1947, abrangiam os criados
pelo Decreto-lei n9 5,844. de 23-9-43. revigorados para o exercício de 1946. pelo
Decreto·lei DQ 8.430, de 24-12·1945.

Quando o Governo empreendeu a cobrança daqueles adicionais, no exer
cício de 1947, baseado em lei que apenas interpretava a lei orçamentária, nlo
criava, nem prorrogava adicionais ao Imposto de Renda, viu-se diante da rea
ção dos contribuintes, sob a forma de argüições de inconstitucionalidade da,
cobrança, perante o Poder Judiciário, que encontrou, na maioria das vezes,
como veremos, urna solução amena a favor do interesse público, a exemplo do
acórdão unânime do TFR, em 24-5-48 (RF, vol. 123, págs. 117 a 150).

Aliomar Baleeiro aponta a fragilidade dos argumentos apresentados pelo
Ministro Artur Marinho, Relator desse Ac6rdão, em suas "Limitações Consti·
tucionais ao Poder de Tributar".

Para o mesmo autor, a aplícação correta do art. 141, § 34, da Constituição
de 46 (no caso em pauta, o dos adicíonais do IR) foi a defendida no voto
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"A Constituição enuncia, assim, com meridiana clareza, a procedência
da lei tributária sobre a orçamentária". E mais adiante prossegue:
"Não é lícito, portanto, criar imposto para ser colhido no mesmo exer
cício. Seria a surpresa tributária, que a moral administrativa condena.
Para que se possa cobrar o imposto, não basta que esteja incluído no
Orçamento documento contabilístico, mero plano de previsão de re·
ceita e fixaçào de despesa, ato-condição que não subsiste sem a pre
existt~ncia de lei formal e materialmente elaborada. Só a lei especial,
contendo as condições em que o imposto há de ser havido, desacom
panhada da norma orçamentária, que indica a época da cobrança do
encargo, não é suficiente para determinar e legalizar a coleta do trio
buto. f: indispensável a conjugação das duas peças, na ordem em que
a Constituição as exige."

Em resumo, o § 34 do art. 141 da CF/46 foi abrandado para sanar todas
as falhas do procedimento governamental de imposição e cobrança daqueles
adicionais; assim é que foi dispensado o requisito constitucional da existência
de lei especial de estabeledmento do tributo, desde que não se podia consi·
derar como existentes decretos-leis cujo prazo de vigencia estava extinto; em
seguida, foi considerado suficiente, apesar da exigência constitucional de uma
acumulação de dois requisitos, a subsistência do único requisito da autorização
orçamentária, ainda que sem a necessária precisão ou explicitude.

A verdade é que a jurisprudência (mesmo a do STF) vacilou muito na
interpretação do art. 141, § 34, da CF/46, até que o Supr~mo Tribunal Federal
fixou, através de Súmula, a sua jurisprudência predominante sobre a matéria.

Até então, os julgados dos mais variados juízos e tribunais ora decidiam
pela necessidade da inclusão da lei criadora ou alteradora do tributo, na pró
pria lei orçamentária, ora aceitavam a tese de que bastava que a lei (no caso
de criação de tributo) estivesse em vigor antes do início do exercício finan
ceiro, e, no caso de majoração do tributo, apenas que a lei que o havia criado
tivesse sido mencionada no Orçamento,

vencido do Ministro Armando Prado, do qual transcrevemos uma pequena
parte:

o Ministro Aliomar Baleeiro, em seu Parecer de 20·2-65 (publicado na
Revista Forense, 123/117 e Revista de Direito Administrativo, 1(/134), assim
se manífestou sobre o assunto:

"'Na vacilação da jurisprudência houve momento em que alguns ilus
tres juízes, inclusive do egrégio STF, chegaram a sustentar, contra a
letra, o espírito e os fins do art. 141, § 34, que poderiam ser cobrados
tributos decretados em qualquer dia do exercício já iniciado, indepen
dentemente de autorização orçamentária. Ora, contra essa inte~preta

ção errônea ergue-se o próprio dispositivo constitucional, quando abre
exceção para a tarifa aduaneira e para os impostos extraordinários de
guerra."

E prossegue o mesmo .autor:

"A jurisprudência do 5TF oscilou, prevalecendo, durante alguns anos,
o voto do Min. Hahnemann Guimarães, segundo o qual poderia ser
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exigido o tributo decretado depois de sancionado o orçamento, desde
que já existisse antes de iniciar-se o exercício, ou seja, até 31 de de.
lembro do ano anterior."

E acrescenta:

"Ainda não me convenci da constitucionalidade desta tese, porque en
tão de nada valeria o que está dito no art. 141, § 34. Não fiá palavras
ínúteis na Constituição."

Ele cita como desacato ao texto constitucional de 1946 o já mencionado
caso da prorrogação dos adicionais do Imposto de Renda, em 1947, por di~o

sição orçamentária e por lei, já no curso do exercicio (Lei nQ 81, de ~8.47) 
(Parecer publicado na RF 123/117 e segs.).

Prosseguindo, o Ministro Baleeiro assinala que, mesmo na fase de perple
xidade na interpretação do citado dispositivo constitucional, vários aCÓrdãos do
STF ficaram fiéis à letra expressa do mesmo: Ac. 23-4-51 - STF, ReI. Orosimbo
Nonato - RDA 31/69; Ac. de 21-5-51, no RE nQ 16.904 - RDA, vaI. 32, pág.
85, ReI. Min. Ribeiro da Costa; Ac. de 3-7-52, no RE nQ 17.184, unânime 
ReI. Min. Ribeiro da Costa, RDA - vaI. 38, pág. 296; Ac. de 25-6-56, no RE
nl{ 27.372, ReI. Min. Orosimbo Nonato, no apenso 69 ao DJ de 23-5-57, pAgo
959; Ac. de 21·12·56, no RE nQ 29.685, pleno, ReL Min. Edgar Costa, RDA
51/177 etc.

Seguiram-se outros julgados, em sentido contrário, em que a violação do
alt, 141, § 34, foi fundamentada por algunsJ'uizes com a parêmia salus popuU
$Upremo lex est, como; RMS nl{ 11.144 - e Santa Catarina - ReI. Ministro
Hahnemann Guimarães; RMS nl{ 5,.742 - RS - Ministro Henrique D'Ávila;
Ac. em RE n? 35.318 - SP - ReI. Min. Henrique D'Ávila; RE n9 31.619 
SP - ReI. Min. Ary Franco; RE n? 43.546 - SP - ReI. Min. Ary Franco etc.

Conforme já vimos, contra essas agressões ao texto constitucional reagiram
em seus pareceres e compçndios de Direito Tributário as maiores autoridades
na matéria como; Aliomar Baleei~o, Rubens Gomes de Souza, João Mangabeira,
Francisco Campos, Bilac Pinto, Pontes de Miranda, Pedro Batista Martins e
muitos outros.

A partir de 1961, a jurisprudência do STF estabilizou-se no sentido de
cumprir fielmente o art. 141, § 34, isto é, no sentido de sustentar que a cobrança\
do tributo dependia de lei anterior ao Orçamento, no exerdcio em curso. (Alio-
mar Baleeiro - Parecer - RF 211/42).

São exemplos desta fase os seguintes julgados do STF:

Ac. de 29-9-61, no RMS n? 8.981, de SP, ReI. Min. Ribeiro da Costa;

Ac. de 13-12-61, no RMS nl{ 8.861, de SP, ReI. Min. Gonçalves de Oliveira
(Dl de 17-4-62, pig. 717);

Ac. RE do RS, nQ 17.184, de 3·7-62. ReI. Min. Ribeiro da Costa, na RDA
38/396, etc.
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Finalmente, em 1963, o STF fez organizar a Súmula de sua Jurisprudência
predominante sobre a matéria, com os enunciados sob números 66 e 67, que
abaixo reproduzimos:

"NQ 66: É legítima a cobrança do tributo que houver sido autorizado
após o Orçamento, mas antes do início do respectivo exercício finan
ceiro."
"Referenda - CF. art. 141, § 34; RE nO 51.390, de 12-11-62; RMS
n'? 8.669. de 5-12-62, e nO ll. 099, de 25-3-63, DJ de 24-5-63, pág. 325."

"NQ 67: É inconstítucional a cobrança do tributo que houver sido
criado ou aumentado no mesmo exercício financeiro."

"Referência - CF - art. 141, § 34;

RE n'? 50.622. de 25-9-62; RMS n9 8.498, de 6-3-63 (DI de 5-9-63,
pág. 803); nQ 10.981, de 11-3-63; Embs. em RE nO 49.687, de 15-3-63:~

Como vemos, o Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação pouco
rígida ao art. 141, § 34, o que segundo ilustres doutrinadores não foi a boa
interpretação, mas daí por diante, passou a ser pacífica a jurisprudência dos
juízos e tribunais, sobre a matéria.

"O próprio Cavemo federal, reconhecendo o princípio de que a ma
joração dos tributos estava condicionada à autorização orçamentária,
propôs e obteve do Congresso Nacional Emenda Constitucional, que
tomou o n9 7/64, para o fim de suspender a execução do art. 141,
§ 34, da CF146, quando teve necessidade de decretar impostos pre
tendidamente antiinflacionários, como medida de emergência. A pro
mulgação dessa emenda envolve interpretação autêntica daquele dis
positivo constitucional" (Aliomar Baleeiro - Parecer em RF 211/42.)

Como exemplo de um julgado do STF, face a esta Emenda, citamos o RMS
n9 15.471 - SP (Tribunal pfeno) - ReI. Min. Pedro Chaves.

RESSALVAS DO ART. 141, § 34,
DA CONSTITUIÇÃO DE 46

São duas as exceções deste dispositivo constitucional: a tarifa aduaneira
e o imposto lançado por motivo de guerra; a pnmeira prevista no art. 15, I,
e a segunda, no mesmo artigo, § 6Q

Segundo Aliomar Baleeiro ("Limitações Constitucionais ao Poder de Tri
butar", 1960) "a exceção para a tarifa aduaneira objetiva as necessidades da
polidca comercial, que pode exigir do Congresso açâo súbita e até certos ex
pe?ientes pel.os quais o Execu!iv? é autorizado a discrici0n.~riamente e~ev~" ou
balXar as tanfas, dentro dos lImites da lei, conforme o eXIJa a emergencla .

A expressão "tarifa aduaneira" literalmente refere-se, também, ao imposto
de exportação, mas, a ressalva do art. 141, § 34, não aproveita aos Estados para
este imposto. Ela se restringe ao imposto de importação, é o que nos escla~

reee a pesquisa dos mater~ais legislativos preparatórios da Carta de 1946.
"Mas, fora disso, parece-nos que a ressalva do art. 141, § 34, quant()
à tarifa aduaneira, deve ser entendida restritivamente, abrangendo a
hipótese dos impostos nela tabelados e as alterações por ela permi
tidas,"
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'"Vale dizer, por outras palavras, que poderão ser cobrados os impostos
fixados nas várias hipóteses da tarifa aduaneira e as maioraç<>es que
esta permite, em certas circunstJ1ncias, ainda que não houvessem sido
autorizados no Orçamento. Mas a ressalva não dispensa dessa auto
rização o imposto não incluído na tarifa aduaneira, nem a majoração
daqueles que, além de não incluídos, não tiveram a respectiva eleva
ção, em certas circunstâncias, expressamente autorizaàa." (Aliomar
Baleeiro - "Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar".)

Não se incluem na ressalva, quanto à tarifa aduaneira, conforme ensina
Pontes de Miranda (em seus "Comentários à CF/ 46", pág. 382): "as taxas que
recaiam sobre mercadorias importadas, ou exportadas, bem assim os preços de
serviços ou uso de guindastes, armazenagens, descargas e seguros estatais."

Convém registrar-se, ainda, que a ressalva instituída, apenas, para a tarifa
não se dilativa até o imposto único previsto no art. 15, nQ 111 e ~ 2Q, da Col1S~

1ituição que, cobrado sobre mercadorias recebidas do estrangeiro, abrangia,
além dos direitos alfandegárias, vários impostos como o de consumo, vendas,
indústrias e profissões, nem tão pouco atingia as receitas dos ágios de cAmbio.

A segunda ressalva do art. 141, ~ 34, referia-se ao "imposto lançado por
motivo de guem(. No caso a guerra seria a externa, prevista na art. 15, ~ 69,
e só a União poderia decretar o imposto sem partilhá.lo com Estados e Mu
nicípios.

A própria natureza do tributo mostra que a sua cobrança podia ser ini
dada após a decretação, se assim o exigissem as circunstâncias, sem dependên
cia de autorização orçamentária.

Assim, a ressalva não é propriamente do "imposto lançado por motivo de
guerra" - expressão esta imprópria, mas do "imposto decretado, na iminência
ou no caso de guerra externa"; imediatamente antes da guerra ou no cuOO
dela, até o armistício ou assinatura de paz, nunca depois desta, segundo ensina
Alíomar Baleeiro.

Em resumo, as ressalvas do art. 141, i 34, da CF/ 46, relativas à tarifa
aduaneíra e ao imposto la,nçado por motivo de guerra, significam que tais im
postos podiam ser criados depo~ de já estar ultimado o Orçamento que os nio
havia previsto e aumentados ou diminuídos se o Orçamento jll os previra.

TRIBUTAÇÃO POR AUTARQUIAS E
ENTIDADES PARAESTATAIS

Como sabemos. as autarquias tiveram constitucionalizada sua existência
pela Constituição de 1946.

Sepndo lição do Prof. Cláudio Pacheco ("Tratado das Constituições Bra
'lileiras , vot XI, pág. 213), como a autorização orçamentária, relativa às au
tarquias é para cobrar o imposto, logicamente, este deve figurar é no Orça
mento da entidade a que cabe fazer esta cobrança.

"No caso de tributo deferido ao erário federal. ou ao estadual ou ao
municipal, a autorização deve figurar no Orçamento de cada uma
daquelas unidades federadas, respectivamente. Esta discriminação se
faz necessária, porque também temos aqueles tributos que sio desti-
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nados ao auferimento por parte de entidades autárquicas ou paraes
tataís, que, por isso mesmo, não figuram TIOS Orçamentos das entídades
públicas que instituíram as autarquias Ou facultaram as contribuições
parafiscais, mas sim nos Orçamentos das próprias entidades autárqui
cas ou paraestatais.

Assim, logicamente, e ainda porque o dispositivo do § 34 não especí
fica como devendo constar de orçamento público a "prévia autoriza
ção, cominada eomo requisito da cobrança de tributo originariamente
estabelecido ou de aumento de tributo, deve ser entendido que a
mesma autorização figurará então no Orçamento do pr6prio serviço
descentralizado>~ (Cláudio Pacheco - obra citada).

Aliás, neste sentido, opinou também Pontes de Miranda ("Comentários à
CF/46", 2q. edição, vol. IV, 1953, págs. 452/3) e também decidiram, una
nimemente, os plenários do TFR, Ac. proferido em 7-8-50 e publicado na RF
voI. 142, págs. 219/22, e STF - Ac. proferido em 17-1-58 - RF - voI. 167,
págs. 171J3.

Pontes de Miranda, também, emitiu parecer sobre () assunto, publicado na
RDA nQ 19, pág. 364, datado de 12·6-49.

Pata finalizar o estudo 00 art. 141, ~ 34, da CF/46, transcrevemos, aqui,
a opinião do Ministro Aiíomar Baleeiro, para quem a análise deste dispositivo
constitucional levava às seguintes conclusões:

"a) a lei material que decreta ou majora o tributo, ressalvados a tarifa
aduaneira e o imposto de guerra, há de ser anterior ao Orçamento,
pois não se fll1toriza o que ainda não existe;

b) a lei do tributo não pode ser alterada ou retificada depois do Or·
çamento, para vigência no exercido a que este se refere;

c) o orçamento, na parte relativa à autorização para cobrança de tri
butos, não pode ser modificado ou alterado depois do prazo constitu
cional fixado para sua sanção (Const., art. 74, combinado com o art.
70, H);
d) a lei material do imposto cuja vigência se esgotou pela revogação
ou pelo decurso de prazo fixado no texto de suas próprias disposições,
não e revigorada pela simples autorização orçamentária para cobrança
em exerdcio posterior;

e) a lei tributaria, revogada por outra, não volta a vigorar pela cevo·
gação desta última;

f) a lei que aplica especialmente tributo à manutenção de órgão pa
raestatal ou parafiscal, não pode delegar a este a fixação ou afteração
do objeto da prestação, isto e, do quantum a ser exigido dos contrí
buintes, nem dis'pensar a autorização orçamentária para a cobrança
em cada exercício;
g) a lei não p.oderá cometer ao Poder Executivo a tarefa de alter~,

em regulamento de execução, o objeto e o "qunntum de tributos".
("Limitações Constitudonais ao Poder de Tributar" - 1951.)
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Quanto à possibilidade de criação dos chamados empréstimos compulsó.
rios (que o texto constitucional de 1948, no seu art. 65, UI, deixa. entrever).
Aliomar Baleeiro opina no sentidó de que os mesmos estariam submetidos li
regra do art. 141, ~ 34.

};; utH, ainda, registrar-se, que a CF146 conferiu à União (e somente a
da) competência para estabelecer normas gerais de Direito Fi.nanceiro (art.
59, XV, b).

Aliomar Baleeiro fala da oportunidade desta inovação, em face das dúvi
das e das questões levadas aos Tribunais, antes do texto de 1946, por causa
da bitributação quanto a alguns impostos, como o de vendas e consignações
(atual lCM) e a taxa rodoviária, entre outros.

A bitributação nestes casos ocorria em virtude da competência residual
concorrente (da União e dos Estados Federados).

Esta competência, aliás, foi mantida pelo texto constitucional de 1946,
mas, já agora, em face do art. 59, XV, b, não mais ameaçada pelo~ perigos da
bitributação.

AHomar Baleeiro assim se expressou sobre o assunto ("Limitações Consti-
tucionais ao Poder de Tributar"):

"Esses e outros exemplos mostram a vantagem de ter sido cometida à
tinião a competência. para legislar sobre normas gerais de. Direito
Financeiro, unificando-o no País, com o que se estabelecerão as regras
tendentes à harmonia da aplicação de certos impostos que, fatalmente,
apresentarão contatos e fricçóes, como {} de renda e o de indústrias
e profissões, ou o de vendas e o de consumo. Um legislador único, o
federal, podendo firmar a norma suprema, que caracterize o fato ge
rador do imposto, atenta à capacidade econÔmica do contribuinte, de
certo restringirá ao mínimo inevitável a probabilidade de dúvidas so
bre a constitucionalidade dos tributos. Por essas razóes, o constituinte
de 1946 reputou supérfluas as disposições das Constituições anteriores
relativas à bitributação:"

As normas constitucionais de Direito Financeiro, implantadas pela Carta
de 1946, permaneceram, basicamente, até a grande Reforma do Sistema Tri
butário Brasileiro, ocorrida em 1965.

A REFORMA DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

Considerações Gerais

Em 1965. aconteceu a Reforma do Sistema Tributário Brasileiro, com a
Emenda nQ 18. de 1965. ao texto constitucional de 1946. que reviu, pratica·
mente, tudo o que no País se dispunha sobre matéria tributária.

Esta Emenda, que gerou a Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 1966, ck!
nominada "Código Tributário Nacional", pode ser considerada o divisor de
águas de todo () Sistema Tributário Brasileiro.
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Procurou-se, através da mesma, reunir, coerentemente, toda a legislação
hibutária esparsa, existente no País, adaptando-a às necessidades presentes de
uma Nação em fase inicial de desenvolvimento.

O ponto básico da Reforma foi a enfase econômica que se pretendeu dar
à estrutura tributária.

"A Emenda Constitucional n9 18/65 rompe, drasticamente, com a tra
dição brasileira de discriminação nominalista dos tributos, para tornar
possível a sistematização tributária da Federação. O método discri
minatório adotado é incompatível com a coexistência, concebida pela
CF146, de três sistemas tributários estanques no País - o federal, o
estadual e o municipal, de vez que todos os tributos passíveis de co
brança, pelas diversas esferas tributantes deverão estar relacionados,
harmonicamente, num conjunto que se estruturou como o "Sistema
Tributário Brasileiro - integrado no plano econômico e jurídico na
cional." (Manoel Lourenço dos Santos - "Direito Tributário" - SP
- 1968, pág, 40.)

Um conjunto de normas legislativas foi previsto de modo a possibilitar o
funcionamento do Sistema Tributário implantado pela Emenda n? 18, dando-lhe
o necessário entrosamento, isto é, assegurando o equilíbrio de interesses dos
diversos níveis de governo da Federação "como meio prático de ajustar o prin
cípio político-jurídico da igualdade da lei, em todo o território nacional, às
desigualdades econômico-sociais aparentes" em cada Região e também a ne
(essária flexibilidade em face das condições econômicas do País.

Estas normas se traduziram nas leis complementares, resoluções do SF e
delegações legislativas sobre matéria tríbutária, das quais trataremos no capí
tulo relativo à CF167, já que este diploma constitucional incorporou os dispo
sitivos a elas relativos, previstos na Emenda n9 18/65.

Assim é que a Leí n? 5.172/66, no seu art. 29, dispunha:

"Art. 29 O sistema tributário nacional é Tf>gido pelo disposto na
Emenda Constitucional n'! 18, de 19 de deztmbro de 1965, em leis
complementares, elIl resoluções do Senado Federal e, nos limites das
respectivas competencias, em leis federais, nas Constituições e em leis
estaduais, e em leis llluntcipais."

DISCRIMINAÇÃO DE REI"DAS, NA EMENDA N9 18/65

Antes de tratarmos do tema central deste trabalho achamos útil, primeiro,
falar sobre a discriminação de rendas implantada pela Refonna do Sistema
Tributário, em nosso País.

A Emenda n9 18/65, dispunha no seu art. 19 sobre a composição do Sis-
tema Tributário, nos seguintes termos:

"Art. 19 O sistema tributário nacional compõe-se de impostos, taxas
e contribuições de melhoria, e é regido pelo disposto nesta Emenda,
em leis complementares, em resoluções do Senado Federal, e, nOS li
mites das respectivas competências, em leis federais, estaduais e mu
nicipais."
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No entanto, no seu art. 4Q, ela inclui, na discriminação de rendas, os em
préstimos compuls6rios, reconhecendo-lhes a natureza tributâria e outorgao
do-os, privativamente, à competência federal.

O Sistema foi mantido, basicamente, pela Constituição de fJ1.

Estas receitas foram distribuídas entre a União, os Estados, o Distrito Fe
deral e Municipios, por dois critérios distintos:

a) o da indicação nominal dos tributos que cada nível de Governo da
Federação podia instituir ou arrecadar, nos limites dos respectivos campos de
imposição; e b) o da partilha do resultado financeiro daqueles tributos que per
tencem a outros níveis de governo, critério que é consagrado pela referida
Emenda, como Sistema das distribuições das Receitas Tributárias.

DIVISÃO DOS TRIBUTOS

A divisão dos tributos, quanto à competência para a sua instituição, na
Emenda Constitucional n9 18, obedeceu aos seguintes critérios:

a) os de competência privativa;

b) os de competência adicional (esta foi extinta pelo Ato Complementar
nQ 31/66);

c) os de competência comum.

Com essa divisão o referido diploma atribuiu fontes de receitas pr6~rias

a cada nivel de governo da Federa,ção, prevendo a suplementação das atribui·
das aos Estados e Municípios, pelo Sistema de participação no produto finan
ceiro de determinados impostos federais.

Na competência privativa incluem-se os impostos deferidos, nominalmente,
a ('ada um dos poderes tributantes: União, Estados, Distrito Federal e Muni
cípios. '

Define-se cada tributo por via de referencia às suas bases econ6micas,
visando a integrar todo o sistema no plano geral da economia brasileira.

Os impostos privativos são enquadrados em 4 grupos diferentes: 1Q) im
postos sobre o comércio exterior; 29 ) impostos sobre o patrimÔnio e a renda;
39 ) impostos sobre produção e circulação de mercadorias; 4Q ) impostos espe
ciais.

A Emenda n9 18/65 distribuiu as competencias tributárias das Unidades
da Federação por diversos artigos nela disseminados, quebrando a tradição
das Constituições brasileiras, que reuniam em 2 ou 3 artigos aquelas compe
tências.

De acordo com os ensinamentos do Prof. Manoel Lourenço dos Santos
"este ponto da referida Emenda foi bastante criticado mas, sem razão, pois a
discriminação de rendas foi feita separadamente, definindo-se de forma ex
pressa e inconfundível a área de competência exclusiva de cada nivel de go
verno da Federação, não havendo possibilidade jurídica do exercício cumulativo
ou concorrente dessas competências."
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Po~ esse critério foram indicados, nominalmente, os tributos que as diver
sas Umdades da Federação podiam, respectivamente, instituir e arrecadar (salvo
a hip6tese de convênio - delegação - para a arrecadação de impostos de com·
petêncía alheia),

Neste particular, o Sistema implantado pela Emenda n9 18 foi mais rígido
que o da CF/46 em que havia um campo residual - o da competência con
corrente (da União e dos Estados Federados).

Feitas estas considerações gerais sobre certas inovações da Emenda n9 18,
de certa fonua ligadas à legalidade dos tributos, passaremos, agora, ao tema
deste trabalho - os princípios da legalidade e da anualidade dos tributos 
ressaltando, que ainda trataremos, com mais detalhes, das inovações introdu
zidas por aquela Emenda Constitucional, quando abordarmos a CF/67, visto
que as mesmas foram, em sua maioria, absorvidas por esta Carta Constitu
cional.

OS PRINCIPIaS DA LEGALIDADE E DA ANUALIDADE
DOS TRIBUTOS NA EMENDA NQ 18/65

o 19 princípio mencíonado - o da legalidade - foi salvaguardado, com
pequena alteração, porém, em relação ao texto constitucional de 1946.

Quanto ao 29, o da anualidade, verificamos que ele sofreu restrições, fi
cando bastante limitado, como veremos mais abaixo.

O princípio da legalidade foi estabelecido nos termos do art. 29, l, daquela
Emenda, que rezava:

«Art. 29 :f: vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:

I - instituir ou majorar tributo sem que a lei o estabeleça, ressalva
dos os casos previstos nesta Emenda."

Na Lei nQ 5.172166 ("Código Tributário Nacional") o princlplO veio no
art. 99 (do Capo II - "Limitações da Competência Tributária" - Seção I 
Disposições gerais) e teve a seguinte redação:

"Art. 99 :f: vedado à União, aos Estados, ao DF e aos Municípios:

I - instituir ou majorar tributo sem que a lei o estabeleça, ressalvado
quanto à majoração o disposto nos artigos 21, 26 e 65."

O art. 21 refere-se ao imposto de importação, o art. 26 refere-se ao de
exportação e o de n9 65, ao imposto sobre operações de crédito, câmbio e se
guro e sobre operações re1atívas a títulos e valores mobiliários, ficando o Poder
Executivo autorizado "nas condições e nos limites estabelecidos em lei a al
terar as alíquotas ou as suas bases de cálculo", a fim de ajustá-los (nos dois
primeiros casos) "aos objetivos da política cambial e do comércio exterior" e,
DO que se refere ao imposto sobre operações financeiras "aos objetivos da p(»
lítica monetária".

Aliás, é oportuno registrar-se, que, até hoje, na vigência da Emenda n')
1/69, esta autorização foi mantida nos dois primeiros casos, ficando, no entanto,
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Os impostos acima mencionados eram: o de importação (art. 22, I), ex
portação (art. 22, II) e ISOF (art. 22, VI).

O Poder Executivo estava, portanto, constitucionalmente armado, da fa
culdade de variar as alíquotas dos citados impostos (tal como a Em. n9 18
já previra), bem como suas bases de cálculo, se fatores contingentes justifi
cassem a medida.

Como acabamos de ver, a CF/67 incorporou as modificações da Em.
nl? 18 ao princípio da legalidade, inovando neste particular, com relação ao
texto constitucional de 1946.

Conforme já assinalamos, alguns autores como o Prof. Manoel Lourenço
dos Santos, consideram essa autorização concedida ao Poder Executivo para
alterar as alíquotas ou bases de cálculo de certos impostos e sob certas con·
dições estatuídas em lei, como verdadeira Delegação Legislativa. Outros au
tores, ao contrário) consideram-na como caso típico de "standard jurídico",
visto que o Poder Executivo estará limitado a um mínimo e a um máximo
fixados em lei e às condições por ela previstas. Para estes, trata-se de um
simples caso de variação de alíquotas. Situa-se neste grupo o Ministro Aliomar
Baleeiro.

RESSALVAS DA CONSTITUIÇÃO DE 1967

As ressalvas da CF/67 dizem respeito à tarifa alfandegária e ao imposto
lançado po motivo de guerra, a l~ prevista no art. 22, I e 11 (impostos sobre
o comércio exterior) e a 2~ no art. 23 (relativo à guerra externa).

A ressalva quanto ~ tarifa alfandegária permite que a mesma seja criada
ou aumentada ou diminuída durante o exercício financeiro, sem necessidade
de estar prevista no Orçamento.

Pontes de Miranda assinala que não se incluem na ressalva: "as taxas
(lUe recaiam sobre mercadorias importadas ou exportadas, bem assim os pre!o~,

de serviços ou uso de guindastes, armazenagem, descargas e seguros estataIS.

A 2~ ressalva do art. ISO, § 29, refere-se à guerra externa e não à civil e
pode ser cobrado o imposto: 1Q) se a lei foi promulgada no exercício em curso;
2Q ) se a lei foi promulgada no ano anterior e a guerra persiste; 39 ) ou se na
lei estava previsto o tempo em que se cobraria o mesmo imposto. O art. 23
a que se refere esta ressalva, estabelecia:

"Art. 23 - Compete à União, na iminencía ou no caso de guerra
externa, instituir, temporariamente, impostos extraordinários compreendidos, ou
não, na sua competência tributária, que serão suprimidos, gradativamente, ces
sadas as causas que determinaram a cobrança."

Antes de finalizarmos o capítulo das ressalvas aO art. ISO, § 29, é útil
assinalar-se ~ue a tarifa alfandegária, no texto de 1967, referia-se aos impostos
sobre o comercio exterior (ao de importação e também ao de exportação) ao
contrário da Carta de 1946.

Na vigência da CF146 entendia-se que a expressão "tarifa alfandegária",
ta] como fôra estabelecida naquele dipfoma constitucional referia-se apenas
ao imposto de importação) de competência federal, pois à época o imposto de
exportação era de competência dos Estados Federados, e o legislador CO'I1stituinte
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de 1946, absolutamente, não pretendera dar tão amplos poderes tributários aos
governos estaduais. Mas, com a transferênda do imposto de exportação para
o âmbito federal deixou de haver aquela preocupação.

EMPRl!STIMOS COMPULSÓRIOS

Pela CF/67 foram incluídos entre os tributos privativos da União, os
empréstimos compulsórios, não mais contando os Estados e Municípios com
essa fonte de receita (art. 19, § 49, CF/67).

A privatividade dessa competência já havia sido determinada pela Em.
n9 18, no seu art. 4(?, nos seguintes termos:

"Art. 49 Somente a União, em casos excepcionais, definidos em lei
complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios."

Discutia-se qual a verdadeira natureza dos empréstimos compulsórios.

A Constituição vigente consagrou a opinião que defende a natureza tri
butária do empréstimo compulsório, de verdadeiro imposto.

O STF, em Súmula, de nO 418, assim se manifestara sobre o asslwto:

"O empréstimo compulsório não é tributo, e sua arrecadação não está
sujeita à exigênda constitucional da prévia autorização orçamentária" .
(1964)

Esta tese não foi aceita pelo espírito da Em. n9 18/65, pela CF/67 e
explicitamente, pela CF/69. Portanto, em virtude da natureza tributária do
empréstimo compulsório este ficaria, também, submetido aos princípios da lega
lidade e da anualidade dos tributos.

A Lei n9 5.172/66, definia os casos em que a União poderia lançar mão
do empréstimo compulsório, no seu art. 15, I, II, UI e parágrafo único, nos
seguintes termos:

"Art. 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode
instituir empréstimos compulsórios:

I - guerra externa. ou sua iminência;

II - calamidade pública que exija auxílio federal impossível de aten
der com os recursos orçamentários disponíveis;

III - conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo.
Parágrafo único. A lei fixará, obrigatoriamente, o prazo do empréstimu
e as condições de seu resgate, observando, no que fór aplicável, o
disposto nesta lei."

TRIBUTAÇÃO PELAS AUTARQUIAS E ENTIDADES PARAESTATAIS

Como já. dissemos, anteriormente, estas entidades tiveram constituciona
lizada sua existência pela CF146 .

Sabemos que os serviços públicos a elas confiados têm de ser providos
dos recursos financeiros necessários. Daí surgem alguns problemas, como o
de ser necessária ou não a inserção dos tributos, constantes de leis para auxílio
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ou inversão em serviços das autarquias, no Orçamento da União. dos Estados·
membros ou do Território, ou do Município, para que se possam cobrar.

Pontes de Miranda dá a seguinte lição:

"a) o tributo pennanente, destinado à autarquia e por ela arrecadado.
não precisa constar do Orçamento estatal, precisa constar dele o que
não é arrecadado pela autarquia, porque as quantias desse entram nos
cofres públicos e têm de ser escrituradas como "receita" da unidade
política, para escriturando-se como "despesa", seja cumprida a des
tinação à autarquia; b) o tributo permanente, destinado à autarquia
e por ela arrecadado, precisa constar do orçamento da autarquia. Se
não consta dele, o princípio constitucional impede que ela o cobre.
Se o orçamento estatal também insere, há "bis in idem". Se o Orça·
çamento estatal o insere, sem que o da autarquia o insira essa abriu
mão do tributo, e a unidade política tem de praticar novo ato para
entregá-lo à autarquia." (Pontes de Miranda - 'Comentários à Cons
tituição de 19lf7").

OUTRAS INOVAÇOES CONSTITUCIONALIZADAS PELA CARTA DE 1967

Ligadas à legalidade dos tributos, devemos abordar algumas inovações
da Em. nQ 18/65, constitucionalizadas pela CF167 a saber: as Resoluções do
SF, as Leis complementares e a discriminação de rendas.

RESOLUÇOES DO SENADO FEDERAL, EM MATl!RIA TRIBUTÁRIA

A CF/67 também incorporou uma importante novidade, prevista pela
Emenda nq 18/65, que são as Resoluções do SF sobre matéria tributária.

A CF146 conferia ao Senado uma única competência para legislar com
exclusividade, sem a participação, no processo, da Cl\mara dos Deputados;
tratava-se de suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou decreto,
declarados inconstitucionais por decisão definitiva do STF.

Também podia o SF, no exercício de atribuição que lhe conferia o ~ 69
do art. 19 da mesma Constituição, em casos excepcionais, autorizar o aumento,
por detenninado tempo, do imposto de exportação até o máximo de dez por
cento "ad vaIorem". Mas, Pontes de Miranda esclarece que o Senado, no exer·
cício dessa atribuição, não legislava, coordenava competência estadual e compe
têncía do poder estadual (sic): era a voz da Constituição mesma, instrumento
póstumo do poder constitu"nte de 1946. A autorização, que então concedesse
não podia ser perpétua. Concedida pqr mais de um ano, supunha-se condicio
nada à perduração das circunstâncias excepcionais que a permitiram". (Pontes
de Miranda - "Comentários à Constituição de 1946", 3'" 00. RJ, 1960, 1. li,
p.2(6).

Mas, as Resoluções previstas pela Em. nQ 18 e CF167 (art. 49, VII), são
restritivas da faculdade de regulamentação dos tributos, por parte dos Estados.

A CF/ff1 indica, no seu art. 24, as seguintes hip6teses de Resoluções do
Senado Federal sobre matéria tributária:

a) a do ~ 2Q - para fixação dos limites da alíquota do imposto sobre a
transmissão a qualquer título, de bens im6veis por natureza e acessão ffsica,
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e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como sobre di
reitos à aquisição de imóveis;

b) a do § 4Q - para a fixação dos limites da alíquota interestadual do
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive lubri
ficantes e combustíveis líquidos, na forma do art. 22, § 69, realizadas por pro·
dutores, industriais e comerciantes.

Esclarecendo a importância das Resoluções do Senado Federal sobre ma
téria tributária, a Comissão de Reforma diz que tais figuras legislativas se
entrosam com a lei Complementar da Constituição, "para emprestar ao sistema
a necessária flexibilidade, sem prejuízo da sua certeza e da sua segurança."

"Essa flexibilidade que se pretende dar ao nosso sistema tributário,
utilizando-se o mecanismo das leis complementares, das resoluções do
Senado e de certas formas de delegações legislativas, visa a ajus
tá-lo sempre às novas condições ou interesse da economia nacional,
em cujo plano deve integrar-se o sistema impositivo adotado." (Ma
noel Lourenço dos Santos - "Direito Tributário", 1968, pág. 60).

O legislador reservou ao Senado Federal a função de reajustar ou limitar
as alíquotas dos citados impostos, aceitando a teoria dos elaboradores do An
teprojeto da discriminação de rendas, da Em. n9 18, segundo a qual a "Câmara
Alta do Congresso Nacional, livre das injunções implícitas na representação
proporcional, e tradicionalmente depositária do "poder moderador" é, com
efeito, o órgão mais indicado para a função constitucional de ajustar a lei às
condições econômicas atuantes, em um dado momento, em assunto que in
teresse, simultaneamente, a mai.s de um nível de governo."

LEIS COMPLEMENTARES

Outra inovação, incorporada ao texto constitucional de 1967, foram as leis
Complementares, de natureza tributária.

As leis complementares distinguem-se das ordinárias pelo "quorum" que
se exige para sua votação (maioria absoluta dos membros das duas Casas do
Congresso Nacional), não se distinguindo formalmente das mesmas.

Elas foram previstas no art. 53, do texto de 1007 (art. 50, CF169) .

Dizia o art. 53, da Carta de 1967:

"As leis complementares da Constituição serão votadas por maioria
absoluta dos membros das duas Casas do Congresso Nacional, obser
vados os demais termos da votação das leis ordinárias."

A Constituição de 1967 cogita de lei cdmplementar de natureza tributária,
em vários dispositivos, estabelecendo o seu alcance, no art. 19, § 19, nos seguin
tes termos:

"Art. 19 - , - .

"§ 19 Lei complementar estabelecerá normas gerais de direito tribu
tário, disporá sobre os conflitos de competência tributária entre a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e regulará as limitações
constitucionais do poder tributário."
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De ac6rdo com a Carta de 1967, seria expedida lei complementar, em ma·
téria tributária, entre outros casos, nos seguintes:

a) para definir os casos excepcionais em que a União poderá instituir em·
préstimo compulsório (art. 19 § 49 );

b) para fixar os requisitos a serl"m observados na imunidade tributária, do
patrimônio, da renda ou dos serviços de partidos políticos e de instituições de
educação ou de assistência social (art. 20, 111, e);

c) para estabelecer critérios de determinação do limite das alíquotas do
imposto sobre a transmissão de bens imóveis (art. 20, § 20) {~ da alíquota inte
restadual do imposto sobre a circulação de mercadorias (art 20, § 49 );

d) para concessão, pela União, de isenções de impostos federais, estaduais
e municipais, atendendo a relevante interêsse social ou econômico nacional;

e) para determinação de critérios que permitam distinguir as atividades
tributáveis pelo imposto de serviços de qualquer natureza, de competência mu
nicipal, das que estão sujeitas a impe*'to federal ou estadual (art. 25, 11);

f) para regular a aplicação do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios, a que alude o
art. 26, e cometer ao Tribunal de Contas da União o cálculo das quotas esta
duais e municipais (art. 26, § 19 ) .

"A lei complementar poderá, também, afastar da incidência do imposto
sobre circulação de mercadorias outros produtos, além dos industria
lizados, a que se refere o § 59 dd art. 24 da CF167". ~ o que nos
ensina Manoel Lourenço dos Santos - em sua obra "Direito Tributá
rio" (1968) "porque, sempre que a regra constitucional defere à lei,
indeterminadamente, a regulamentação de seu preceito, ou de prin
dpio ou direito, que recoriheça ou estabeleça, cria uma oportunidade
para atuações da lei complementar."

Outras hipóteses de lei complementar também são indicadas para determi
nados impostos em espécie.

EXCLUSÃO DAS CONSTITUIÇOES ESTADUAIS

A CF/67, no seu art. 18, suprimiu a referência expressa do art. 29 da un
5.172/66 (Código Tributário Nacional) às Constituições estaduais, ao tratar das
normas que regeriam o Sistema Tributário' NaciOnal. Vejamos o art. 18, da
CF/67:

"Art. 18. O Sistema Tributário Nacional compõe-se de impostos, ta
xas e contribuições de melhoria e é regido pelo disposto neste Capítu
]0, em leis complementares, em resoluções do Senaào e, nOl> limites das
respectivas competências, em leis federais, estaduais e municipais."

A Constituição estadual pode, em verdade, conter "norma geral supletiva"
conforme nos ensina Aliomar Baleeiro, em seu "Direito Tributário Brasileiro" 
mas, nesse caso, ela é, apenas, formalmente constitucional; vale como lei esta
dual, com apoio no art. 89 § 20 da Constituição de 1967.
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Como já dissemos, desde a CF146 fora dado à União legislar sobre normas
gerais de Direito Financeiro, mas a compeh~ncia federal não excluía a legislação
estadual supletiva ou complementar (arts.15, XV, b, comb. c! art. 69 CF/l946).

A CF/67 manteve o sistema, em seus arts. 89, XVII, c, comb. c/ seu ~ 2l? (e
vamos adiantar, aqui, dizendo, desde logo, que a Em. nl? 1/69, também incor
porou o dispositivo sob nl? 8l?, XVII, c e § 2l?).

Portanto, "nos limites das respectivas competencias", as leis de cada Pes
soa de Direito PúbliCQi Interno decretarão a alíquota de cada tributo e porme
nores que se afastem das "normas gerais" da União ou dos Estados, se supletivas.

Os Municípios não podiam, nem podem legislar sobre "normas gerais" re
lativas a tributos, ma9 podem regular quanto seja de seu peculiar interesse,
desde que não ofendam as "nO'rmas gerais" da União e do Estado.

Aliomar Baleeiro, em seu "Direito Tributário Brasileiro", pág. 64, nos dá
a seguinte lição: "não é "norma geral" do Estado a que interfira em pormenores
apenas compatíveis com o peculiar interesse municipal ou se revele discrimi
nat6ria, tratando, desigualmente, municípios." "Geral" exclui o "especial", °
'1ocal", o miúdo. A lei federal especial para o DF e Territ6rios é, tecnicamente,
lei local."

A DISCRIMINAÇÃO DE RENDAS NA CONSTITUIÇÃO DE 1967

A Constituição de 1967 também fez alteração na discriminação de rendas,
embora mantenha quase integralmente o sistema da Em. n9 18; em resumo,
entre outras, ela fez as seguintes alterações:

"a) retomou a técnica, tradicional às constituições brasileiras, de reu
nir, em 3 artigos, de nQS 22, 24 e 25 - a competêncía impositiva or
dinária da União e a competência impositiva dos Estados e Municípios,
ao invés de espalhar a competência tributária de cada uma dessas en
tidades, ao longo do capítulo que regula o sistema tributário;

b) restaurou a competência residual, não concorrente (art. 19, § 6\1),
nos seguintes termos: "A União poderá, desde que não tenham base
de cálculo e fato gerador idênticos aos dos impostos previstos nesta
Constituição, instituir outros além daqueles a que se referem os arts.
2.2 e 23 e que não se contenham na competência tributária privativa
dos Estados, DF e Municípios, assim como transferir-lhes o exercício
da competência residual, em relação a determinados impostos, cuja
incidência seja definida em lei."

c) previu a criação de novas figuras tributárias, de natureza extrafiscal,
determinando que "para atender à intervenção no domínio econômico", de que
trata o parágrafo anterior, poderá a União instituir contribuições destinadas ao
custeio dos respectivos serviços e encargos, na forma que a lei estabelecer (art.
157, § 99);

d) reservou também à lei complementar dispor sobre os conflitos de com
petência tributária entre a União, os Estados, o DF e os Municípios e regular
as limitações constitucionais ao poder tributário (art. 19, § 1Ç1) ;



141 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

e) modificou o conceito de contribuição de melhoria, estabelecido no art.
19 da Emenda Const. nQ 18, deferindo à lei fixar os critérios, os limites e a
forma de cobrança da contribuição a ser exigida sobre cada im6vel. sendo que
o total da sua arrecadação não poderá exceder o custo da obra que lhe der
causa (art. 19, § 3Q );

f) determinou que a "União, mediante lei complementar, atendendo are·
levante interesse social ou econÔmico nacional", poderá conceder isenção de
impostos federais, estaduais e municipais (art. 20, § 2Q);

g) quebrou a unicidade do imposto único sobre lubrificantes e combustíveis
liquidos e gasosos, de que trata o art. 22, lI, permitindo "a incidência, dentro
dos critérios e limites fixados em lei federal, áo imposto sobre a círculação de
mercadorias na operação de distribuição, ao consumidor final, dos lubrificantes
e combustíveis líquidos utilizados por veículos rodoviários, e cuja receita seja
aplicada, exclusivamente, em investimentos rodoviários." (art. 22, § 6Q) etc....
(Manoel Lourenço dos Santos - "Direito Tributário" - 1968).

CLASSIFICAÇÃO DOS TRIBUTOS NA CONSTITUIÇÃO DE 1967

Também quanto à classificação dos tributos, em virtude da inovação do art.
19, § 6Q, a CF167 apresentou inovações com relação à Em. nQ 18/65.

Os tributos, segundo a Carta de 1967, poderiam ser classificados em 3 ca
tegorias:

a) tributos de competência privativa (os impostos que a Constituição defe
riu a cada um dos níveis do governo da Federação, nominalmente); o emprésti
mo compulsório, que tem natureza tributária e é deferido, exclusivamente à
União e finalmenté, as contribuições a que se refere o art. 157, § 9Q, da CF167
(isto é, aquelas contribuições destinadas à intervenção no domínio econômico,
instituídas pela União, "para custeio dos respectivos serviços e encargos, na
forma que a lei estabelecer"). Estas últimas, aliás, fogem ao princípio da anua-
lidade por sua própria natureza. .

b) tributos de competência residual - não concorrente (art. 19, § 6Q).

Como sabemos, a CF146 admitia a competência concorrente (art. 21), re
sidual (da União e dos Estados).

A Em. nQ 18/65, neste ponto, tomou mais rígido o Sistema extinguindo-a.

Já a CF/67 deu um pouco mais de elasticidade ao sistema de discriminação
de rendas, ao permitir a competência residual (apenas da União), portanto,
não concorrente, no art. 19 § 6Q;

c) tributos de competência comum (taxas e contribuições de mellioria) .

Essas, em resumo, foram as principais inovações da CF/67, que julgamos
oportuno abordar, por se relacionarem com os principios da legalidade e anua
li<Jade dos tnbutos, que estamos estudando.

Passaremos, agora ao estudo do texto constitucional vigente.



EMENDA N9 1. DE 1969

ABRIL A JUNHO - 1972 149

A CF/67 teve duração efêmera pois, em 1969, foi votada a Em. nQ 1, de
17 de outubro, mantendo, apenas, em parte o texto de 1967.

No que se refere à matéria tributária a Emenda nQ 1-'69 incorporou, em

alguns casos, com pequenas alterações, em outros casos, integralmente, os dis
positivos da CF/67, quanto às delegações legislativas, Resoluções do Senado
Federal, Leis Complementares e discriminação de rendas.

O texto constitucional vigente suprimiu as palavras sobre a composição do
Sistema Tributário e os diplomas que o regerão, desprezando o exemplo da
Carta de 1967.

os PRINCIPIOS DA LEGALIDADE E DA ANU ALlDADE

DOS TRIBUTOS NA EMENDA N9 1, DE 1969

o principio da legalidade tributária foi consagrado em dois artigos da Em.
nQ 1/69, tal como acontecera com a Carta de 1967.

Quanto ao princípio da anualidade este sofreu modificações, como veremos
adiante.

o art. 19, I, assim estabeleceu o princípio da legalidade:

"Art. 19. :E: vedado à União, aos Estados, ao DF e aos Municípios:

I - instituir ou aumentar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalva
dos os casos previstos nesta Constituição."

O Prof. Aliomar Baleeiro explica que a expressão - "ressalvados os casos
previstos nesta Constituição", refere-se aos impostos de importação (art. 21, I),
exportação (art. 21, lI) e imposto sobre produtos industrializados (art. 21, V),
"cujas alíquotas ou bases de cálculo podem ser alteradas, pelo Poder Executivo,
nas condições e nos limites estabelecidos em lei."

A Emenda nQ 1/69 revogou, implicitamente, esta ressalva que a CF/67
fazia com relação ao ISOF (art. 22, § 29 ).

Os 3 tributos, acima mencionados. por sua natureza e função. não podem
ser submetidos às delongas do processo legislativo, para que possam ser lança
dos e arrecadados.

Segundo o mesmo autor ("Direito Tributário Brasileiro" - 1971, pág. 78);
"a ressalva, aliás, é limitativa, pois a competência outorgada ao Executivo é
condicionada aos níveis mínimo e máximo da lei, e apenas para as finalidades
extrafiscais, enunciadas na própria Constituição. Rigorosamente não são ex-
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ceçôes." E acrescenta: "Portanto, a interpretação correta dos dispositivos cita·
dos na Constituição é a de que, sem exceções, prevalece imperante o prindpio
da legalidade:'

Ruy Barbosa Nogueira (em "Direito Tributário" - SP - 1971), assim ex
plica a inclusão do IPI, nos casos de delegação legislativa contemplados pela
Emenda nQ 1/69: "o IPI tem feição fiscal idêntica ao ICM, porque desvestidos
de cunho extrafiscal ou de objetivos econÔmico·fiscais. Entretanto, a Constituição
não ressalvou o ICM, como para fortalecer apenas o poder central, para elevar
a arrecadação em caso de necessidade:'

Este mesmo principio, da legalilúule, veío, também, estabelecido no art.
153, § 29, sendo mantido no Capítulo dedicado aos "Direitos e Garantias Indi~

viduais", tal com no texto de 1967. Aqui ele vem combinado com o princípio
da anualidode.

Assim estabelece o art. 153, § 29:

"'Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o esta~

heleça, nem cobrado, em cada exercício, sem que a lei que o houver
instituído ou aumentado esteja em vigor antes do inicio do exerdcio
financeiro, ressalvados a tarifa alfandegária e a de transporte, o imposto
sobre produtos industrializad05 e o' imposto lançado por motivo de
guerra e os demais casos previstos nesta Constituição."

Como se observa a Em. n9 1169 ampliou as ressalvas ao prindpio da anuali-
dade acrescentando ao texto de 1967 (que apenas incluía, tal como o de 1946 a
tarifa alfandegária e o imposto lançado por motivo de guerra) os seguintes im
postos: a tarifa de transportes (art. 21, VII, da CF/69) e o IPI (art. .21, V).

A expressão "e os demais casos previstos nesta Constituição", no texto de
1969, inclui, também, as contribuições previstas no art. 21, § 29, I, nos seguintes
tennos:

"Art. 21 - .

~ 2Q A União pode instituir:

~ - contribuições, nos termos do item I deste artigo, tendo em vista
intervenção no domínio econÔmico e o interesse da previdência social
ou de categorias profissionais."

Estas contribuições, cuja natureza jurídica é discutidíssima, hoje integram o
Sistema rributário Nacional, haja visto os arts. 163, parágrafo único, 165, XVI
e 166, § 1Q da CF/69, que as autoriza expressamente, tal como acontecera no
texto constitucional de 1967 (arts 157, § 99, 158, XVI, 159, § 19 ).

Aliás, a Em. n9 1/69 foi mais expHcita do que a Carta de 1967, pois que
colocou as referidas contrJbuições dentro do Capítulo dedicado ao Sistema Tri·
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butário, fazendo a elas referencia genérica no art. 21, § 29, I (além da menção
explícita nos 3 artigos acima mencionados, dentro do Capítulo dedicado à "Or
dem Econômica e Social", como fora feito pela CF/67) .

Estas contribuições pela sua própria natureza e finalidade fogem ao prin
cípio da anualidade dos tributos.

Continuando a análise das ressalvas do art. 153, § 29, devemos acrescentar
que a tarifa alfandegária abrange os impostos de importação e exportação (art.
21, I e II) e o imposto lançado por motivo de guerra é o previsto no art, 22
e refere-se à guerra externa. tal como nas Constituições de ]946 e 1967.

A Emenda n9 1, de 1968, além de ampliar as ressalvas ao texto de 1967,
ao princípiO da anualidade, também extinguiu a exigência da "prévia autoriza
ção orçamentária", dos textos de 1946 e 1967, que nela falavam expressamente
(se bem que, como vimos anteriormente, o STF, desde 1963, já firmara sua in
terpretação do princípio da anualídade dos tributos, consubstanciada na Sú
mula, enunciado n? 66 que dizia: "é legítima a cobrança do tributo que houver
sido autorizado após o orçamento, mas antes do início do respectivo exercício
financeiro," Em conseqüência, a aplicação do art. ISO, § 29, CF/67, ficara res
trita ao IjUe se lê no enunciado n9 67, da Súmula: "é inconstitucional a cobrança
de tributo que houver sido criado ou aumentado no mesmo exercício financeiro",
isto é, depois de 31 de dezembro).

Ora, a Em. n? 1169 consagrou, constitucionalmente, a jurisprudência do
STF (Súmula, enunciado n9 67) sobre o princípio da anualidade, que Alíomar
Baleeiro diz "talvez não ter sido a melhor interpretação do Direito Anterior."

Como já vimos, segundo o pensalT'~nto dos Constituintes de 1946, a lei de
tributação só se tornaria aplicável, se surgida antes do orçamento do exercício
financeiro em que deveria ter aplic~..;ão e, ainda, se o produto da arrecadação
do tributo instituído tivesse sido :lCluído na previsão da receita do poder tri
butante.

Porém assim acabou não entendendo o Judiciário, interpretando a norma
constitucional de forma mais amena, como já vimos: não haveria necessidade
de a lei instituidora preexistir à orçamentária, bastando que existisse antes do
início do exercício financeiro ao qual se referisse o orçamento já aprovado pelo
Legislativo e sancionado pelo Executivo, ou já aprovado e promulgado pelo
Legislativo. Com essa decisão sobre a matéria, absolutamente conforme com o
que a Constituição hoje traduz, na prática, não houve mudança.

Apenas, não existe mais em nosso Direito Tributário o princípio da preVIa
autorização orçamentária, já que só se exige, atualmente, que a lei instituidora
ou majoradora do tributo esteja em vigor antes do exercício financeiro da co
brança, ressalvados os casos que a própria Constituição prevê.



152 REVISTA DE IN FORMAÇÃO UGISLA.TIVA

Ruy Barbosa Nogueira ("Diário Tributário" - SP - 1971), referindo-se ao
princípio da anualidade assim se expressou:

"O princípio do anualidade, tal como hoje é estabelecido pelo texto
constitucional, nos leva às seguintes conclusões:

1) a anualidade é principio aceito universalmente e, no Brasil, é pos
tulado tradicional, mantido pelos textos constitucionais;

2) tem havido, nos últimos tempos, movimentos, aliás, que já encon·
traram guarida em textos legais;

3) a sua revogação ou abolição reduz, sensivelmente, as garantias trio
butárias dos cidadãos;

4) aplica-se aos empréstimos compuls6rios a norma do art. 153, § 29,
da Constituição, haja visto o art. 21, § 29, lI, da CF, ao estabelecer
que aos empréstimos compuls6ri05 se aplicam as disposições relativas
aos tributos e às normas gerais do direito tributário. Eles poderão ser
instituidos, pela União, em casos definidos em lei complementar;

5) No que se refere aos preços públicos, o preceito da anualidade não
tem aplicabilidade;

6) O argumento em defesa da anualidade, contido na Constituição,
prende-se em garantir o contribuinte contra "surpresas fiscais", com no
vos ou aumentados tributos. Em contrapartida, argumenta-se que o
Estado Moderno não pode ficar preso a limitações de despesa que se
elevam sempre. Mas, o controle das elevações compete ao Estado, que
deve aparelhar-se, convenientemente, para evitá-las, sem restringir a
garantia do contribuinte. Se o Estado não é capaz disso, e de forma
simples revoga a anualidade, não será, por justiça, o contribuinte que
deverá ser o sacrificado."

Segundo o Prof. Baleeiro, ainda que o princípio da anualidade tenha s0

frido restrições na redação da Em. nQ 1169 (art. 153, § 29), a seu ver, conserva
toda aplicação quanto aos tributos já existentes no exercício anterior, o que sig
nifica que o Orçamento deverá autorizá-los, previamente, para que possam ser
cobrados no exercício a que se destinam.

"As exceções do art. 153, § 29 devem ser entendidas como eficazes,
apenas para os tributos nOV05, ou majoração dos anteriores, decretados
depois da publícação do orçaIll€nto e até a véspera do dia do início do
exercício que por ela vai ser regido." (Aliomar Baleeiro - obra citada).
Essa interpretação repousa no art. 62, da CF/69 que dispõe: "O orça
mento anual compreenderá, obrigatoriamente, as receitas e despesas
relativas a todos os Poderes, órgãos e fundos, tanto da administração
centralizada direta, quanto da indireta. . .H
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Resumindo, de acordo, ainda com o Prof. Aliomar Baleeiro, do art. 153,
§ 29 decorrem as seguintes conseqüencias:

na} a lei material que decreta ou majora tributo, ressalvados a tarifa
alfandegária, o imposto lançado por motivo de gúerra, etc.... há de
ser anterior ao exercício financeiro; b) a lei do tributo não pode ser
alterada ou retificada, depois de 31 de dezembro, para vigência no
exercício a que este se refere; c) o Orçamento, na par~e relativa à au
torização para cobrança de tributos não pode ser modificado ou alte
rado depois do prazo constitucional fixado para sua sanção; d) a Jei
material do imposto, cuja vigencia se esgotou pela revogação ou pelo
decurso do prazo fixado no texto de suas próprias disposições, não é
revigorada pela símples autorização orçamentária para cobrança em
exerdcio posterior; e) a lei tributária revogada por outra, não volta a
vigorar pela revogação desta última; f) a lei que aplica especialmente
tributo à manutenção de órgão paraestatal, ou parafiscal, não pode
delegar a este fixação ou alteração do objeto da prestação, ísto é, do
"quantum" a ser exigido dos contribuintes, nem ser executada no exer
cício no qual foí publicada; g) a lei não poderá cometer ao Poder
Executivo a tarefa de fixar ou alterar, em regulamento de execução,
o objeto e o "quantum" do tributo, ressalvadas as exceções expressas
da Constítuição." (Aliomar Baleeiro - "Direito Tributário Brasileiro" 
1971) .

Para finalizar esta análise da Constituição vigente, cabe, ainda, um comen
tário sobre o seu art. 55, item lI, (art. 58 e H, da CF167} que estabelece;

"Art. 55. O Presidente da República, em casos de urgência ou de in
teresse público relevante e desde que não haja aumento de despesa,
poderá expedir decretos-leis sobre as seguintes matérias:

I - segurança nacional;

II - finanças públicas, inclusive normas tributárias;

Surge logo a pergunta: Pode o Presidente da República criar tributos ou
majorá-los, através de decretos-leis?

O Prof; Aliomar Baleeiro opina, com muita 16gica, em sentido contrário,
lembrando que, embora o art. 55 fale genericamente em normas tribu~árias, os
decretos-leis não são o meio idôneo para decretação de impostos e sim as leis
ordinárias e, salvo caso específico, as leis complementares, acrescentando que
"à pr6pria feição democrática da Carta de 1969, repugna a criação de tributos
através de decretos-leis."
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CONCLUSÃO

REVISTA DE ..... FORMAÇ.i.O LEGISLATIVA

Podemos dizer, concluindo, que veríficamo~, através do estudo de nossos
díversos textos constitucionais, que os princípios da legalidade e da anualidade
dos tributos, um dos baluartes dos direitos e garantias dos cidadãos, evoluíram,
em seus conceitos, com o fim de se adaptarem às aspirações do Estado de Di~

reito da atualidade e de se ajustarem aos interesses de uma nação, podemos
declarar, já em fase de desenvolvimento.

Como já dissemos no início de nosso trabalho, os princípios da legalidade
e da anualidade tributária são conexos, complementares e essenciais ao Moderno
Estado de Direito.
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INTRODUÇÃO

E' certo que o homem, unidade do organismo social nas civilizações
autênticas, não é apenas uma criatura física ou material. Ele tem alma,
tem espírito, tem inteligência e vontade. Constitui uma personalidade com
alguma coisa de sagrado, superpondo-se à existência material. Sagrados são,
portanto, os direitos naturalmente inerentes à pessoa humana. Ninguém
lhe pode negar o direito à existência, que é fundamental; o direito à libero
dade pessoal de conduzir a vida como melhor entender; o direito à procura
da perfeição da vida humana moral; o direito à integridade corporal; o
:hreito à propriedade privada dos bens materiais; o direito de contrair
matrimônio e fundar uma familia; o direito de associação; o direito à dig
nidade humana; o direito ao trabalho e tantos outros direitos sociais
que vão penetrando na consciência dos povos cultos e tomando forma. Ao
lado desses direitos podemos citar, ainda, dois relativos à política social
que estão inseridos, em suas linhas fundamentais, na Declaração Universal
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dos Direitos do Homem 1 o direito ao desenvolvimento e o conseqüente
direito que cada homem tem de participar ativamente no processo de de·
sanvolvimento. Torna·se evidente que, para manter a coexistência social, se
impõe a limitação da liberdade e do podei de cada um, em proveito de
todos, e a de todos em proveito de cada um. Assim, por um lado, o poder
público vai se aprimorando em plena harmonia com os interesses, nece~

'lidades e aspirações individuais, a fim de que se realize o fim primordial
do homem que é a busca da felicidade.

Sem que se verificasse a absorção do homem pela sociedade politica
mente organizada, foi sendo possivel ao individuo, pela luta e pelo dina·
mismo da inteligência, conquistar o reconhecimento dos seus direitos e
também os meios de torná·los efetivos.

E' nesse sentido que afirmamos que o homem elucida e altera a vida
associativa e nessa luta, a cada passo, lhe são reveladas novas dimensões
de sua liberdade. Entretanto para que ele participe, para que faça a sua
lei, tem que ser definido como "ente portador de consciência autônoma,
isto é nem determinado pelo arbitrário, nem pela pura contigência da
natureza"; tem que ter consciência critica que, segundo Guereiro Ramos,
:1 surge no momento em que reflete sobre a percepção dos fatores que o
determinam e se conduz diante deles como sujeito, assimilando, assim, a
compreensão de seus condicionamentos. Ele não Ué coisa nem matéria bruta
do acontecer", mas vai participar e influir no desenvolvimento econÔmico,
político, social e cultural do seu Pais.

IMPORTANCIA DA FILOSOFIA

Ora, se o homem é pessoa "consciente e responsável capaz de ser
suieito e agente no processo de desenvolvimento" não pode ele deixar de
fazer uma reflexão critica e em profundidade sobre os grandes problemas
que o interessam e aos quais, através do dinamismo da inteligência, procura
dominar. E aqui se descortina o papel insubstltuivel da Filosofia como
arma para essa reflexão critica a fim de que o homem consiga construir,
com êxito, sua própria existência e fornecer, pelo menos, alguns elemen
tos indispensáveis ao aperfeiçoamento e à expansão cultural dos seres

L MONTORO, Franco - "A Declaraçlo Uroveraal dos D1re1tol1 do Homem e o Db'e1to
de Participação no Deeenvolvirnento" - Bevfata de IDtormaçle ~ft - Ju
lho a Setembro - Ano V - N1bnero 19 - pAp. 3 e seguintes.

2. RAMOS, Guerreiro - "A Rec1uçAo Sociol6gtc." - Ed. Minilltério CS. EducaçAo e
Cultura - Instituto Superior de Estud08 Bra.aUelr06 - Rio de Janeiro - 1958 
,ágs. 22 e 23.

3. ORTEGA citado por Franco Montoro in postUa de FtlOllOf1a do Direito - 1912.
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humanos. A Filosofia, diz Ortega, 3 "que é a vida autêntica, a vida possuin
do-se a si mesma, não é útil para nada que lhe seja alheio. Nela, o homem
é apenas servo de si mesmo, o que quer dizer que só por ela o homem é
senhor de si mesmo. Cada homem tem inteira liberdade de escolher entre
essas duas coisas: ser filósofo ou ser sonâmbulo".

COLONIALISMO CULTURAL

E é com esse objetivo, tentando escapar à classificação de "sonâmbu
los", que vamos tentar fazer uma reflexão crítica sobre os diversos setores
de nosso conhecimento com o correr dos tempos.

Inúmeros escritores falam da existência de um colonialismo cultural
como uma constante em nossa vida. Mesmo independentes politicamente
<,ontinuávamos a importar hábitos, fórmulas, técnicas, doutrinas e leis es
trangeiras.

Como resultante de uma fidelidade histórica Portugal, de início, em
polgou os nossos intelectuais, mas não tardariam esses em abandoná-lo
para engendrarem-se pelas idéias de outros países da Europa e daí par
tIrem até a cultura Americana sempre em busca de "última novidade".
As idéias e doutrinas eram transplantadas sem nenhuma adaptação ao
nosso ambiente, pois já representava cultura o simples fato de repeti.las
e tentar aplicá-las. "Eramos, afirma Sérgio Buarque de Holanda, verdadei
ros expatriados". Pensávamos em outro tempo e espaço. Por esta razão,
não enxergaram os nossos juristas, quando extirpamos a nódoa da escravi
dão, a necessidade urgente e prática de se promover a necessária valoriza
ção do trabalho livre.

A política no Brasil estava totalmente divorciada de todas as nossas
manifestações espirituais e ativas. Alberto Torres em "O Problema Na
cional Brasileiro", 4 publicado em 1914, denuncia a adoção de modelos es
trangeiros sem um correspondente estudo crítico-assimilativo, condenando
essa falta de senso de adaptação nos hábitos de vida, nos processos de
trabalho, nos métodos de ação social, nas instituições, à qual corresponde
"uma combinação de maneiras, costumes, idéias, convenções, formas, apli
ções, todos importados, que tornam o homem cada vez mais estranho ao
~eu meio e a sociedade cada vez mais disparatada com o seu ambiente".

Ante a veemência dos fatos o que se constata é que não aceitávamos
ou não queríamos aceitar a realidade brasileira tal como era.

4. TORRES, Alberto citado por Raul Cid Loureiro in ''Federalismo de Integração ou um
País em busca de suas Instituições" - artigo publicado no Con-eio da Manhã de
25-5-71.
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No fundo, os nossos juristas pensavam à época como o Bacharel P.ulo
Maciel, do romance Canaã, de Graça Aranha, 5 cujo maior desejo era sair
do Brasil e ir com a família viver em algum canto da Europa.

"- O meu desejo é largar tudo isto, expatriar·me, abandonar o Pais,
e com os meus ir viver tranqüilo num cantó da Europa A Europa... A
Europa!"

Ao contemplarmos, exclusivamente, a nossa realidade jurídica, nota
mos que ela também não fugiu à regra desse colonialismo cultural Foi
também consubstanciada em idéias e doutrinas estrangeiras. A nossa Pri
meira Constituição Republicana ocupa lugar de destaque, consoante Oli
veira Vianna, entre as plantas exóticas transplantadas para o nosso meio.
Dela falaremos a seguir.

CONSTITUIÇÃO DE 1891

A Constituição de 1891 adotou. no tocante à forma de Estado, a Fede
ração que se caracteriza, diz Victor Nunes Leal 6, no fundamental, pela
superposição de duas ordens de Governo, o federal e o estadual. "Essa
segunda ordem de Governo não é propriamente subordinada à primeira.
As duas são independentes, dentro da área própria de cada uma, porque
a discriminação das competências é feita na própria Constituição". Vincula·
dos ao alto grau de federalismo que adotávamos víamos em nossa primeira
Constituição Republicana os seguintes ~raços caracteristicos do regime:

a) Um sistema de guarda ou defesa da Constituição "pelo qual a
definição da competência dos Estados adquire maior estabilidade". Sempre
que houvesse controvérsia sobre a linha divisória das competências federal
e estadual cabia ao Poder Judiciário e, em última análise, ao Supremo
Tribunal Federal dar a palavra decisiva, como instrumento de defesa da
Constituição.

b) a igualdade jurídica dos Estados, "que se traduzia não somente
em terem todos os Estados membros o mesmo status juridico, mas também
em sua igual representação no Senado Federal."

Estabeleceu o Presidencialismo. Organizou o Estado com poderes
divididos, isto é Executivo, Legislativo e Judiciário, como órgãos autôno
mos e independentes. No tocante ao Poder Judiciário estatuíamos a dicoto
mia Judiciária.

5. ARANHA, Graça citado por Vianna Moog in "Bandeirantes e Pioneiros" - Ed.
Globo - R10 de Janeiro - 1954 - pág. 327.

6. NUNES LEAL, Victor - "Evolução ConstItucional do BrasU" In PostUa de Direito
Constitucional - 1968.
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Pela simples enunciação desses postulados, torna-se evidente que a
Constituição de 1B91 adotou os grandes princípios da Constituição Ameri
cana de 17 de setembro de 1787, chegando mesmo Silva Marques T a afirmar
que "quem conhece a organização da República brasileira, não ignora a da
Federação norte-americana, salvo pequenas diferenças de caIciter puramente
local".

De um constitucionalismo monárquico passávamos à República, alicer
çados em dogmática estrangeira, divorciados por conseguinte dos nossos
problemas, da nossa condição social c, enfim, da nossa própria formação
histórica. Copiávamos e tentávamos executar, como se para isso bastasse
a técnica dos legisladores, "o vistoso coreto de instituições norte-americanas
enlaivadas de utopia francesa" ~. Os nossos juristas ao elaborarem a Carta
de 1891, conseguiam o milagre da divisão corpo e espírito. O corpo estava
no trópico, o espírito se encontrava no mundo Americano onde a cultura
política inspirava doutrinas e idéias que deveriam ser aplicadas por ameri·
TIOS à sociedade americana.

De desencontro, em desencontro, de Reforma em Reforma, não se mo
dificava a situação de nossa massa campesina que permanecia inerte e pas
siva, carecendo de independência de açáo e de pensamento, dominada por
usineiros e senhores de terras. As chamadas conquistas de 1789, que devem
ser entendidas "à luz dos princípios procedentes do liberalismo", não lhe
atingiam e além de estranhas lhe eram avançadas. Apesar de tudo, apesar
ainda de toda "carência de motivação coletiva nos comportamento parti·
dários brasileiros" ia essa mesma massa eleger os seus Governantes?

Entrava, assim, a nossa massa no campo eleitoral, como observa Oli
veira Vianna, n totalmente despreparada. "Não tinha o menor conheci
mento prático de qualquer instituição democrática, nenhuma experiência
eletiva, nada, absolutamente nada, que lhe desse a mais leve noção de
interesse público c do bem comum, que ela passaria a ter a incumbência
de gerir. Nada, realmente, na sua História e na sua cultura a havia pre
parado para tamanha função e tão graves deveres".

Queremos acentuar, aqui, que de nenhum modo estamos analisando ()
mérito intrínseco das Reformas instituídas em 91, especiaLmente quanto a

7. MARQUES, Silva - "Direito Público e Constitucional" ~ Ed. Benjamin de Aguila
- Rio de Janeiro - 1919.

8. MIRANDA, Pontes citado por Odilon Costa Manso in "Formação Nacional e Cul
tura Política" - Aula inaugural - 1949.

9. VIANNA, Oliveira - "Instituições Políticas Brasileiras" - Ed. José OIiJnpio - Rio
de Janeiro - 1955 - pág. 344.
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adoção da eleição direta, pois como amantes da liberdade, sentindo que
ela emerge da própria natureza humana, não nos seria possível negar o
direito que cada um tem de escolher os seus Governantes, assegurando-se,
assim, em toda sua plenitude o regime democfático. O problema era outro.
Não havia sido criada ainda uma escola própria brasileira e "se não falta
vam capacidades, faltavam habilitações adquiridas para as grandes funções
~ociais", diz Justiniano Rocha. E para se adquirir tais habilitações a escola
única que existe "não está nos mandamentos de uma Constituição, mas
no ensino dos costumes e das tradições; na cultura do povo, da massa". la

E O Regime Federativo?

Representava, sem dúvida, "novo acesso de jurisdicismo, nova tentativa
bacharelesca de adaptar o manequim à roupagem 11". Provinha, também,
dos Estados Unidos, como resultante de fatores históricos inteiramente
dHerentes dos verificados em nosso Pais. Invoquemos, em sintese, as ori
gens da Federação Americana com o objetivo de demonstrar quão dilerente
foi em relação a ela a nossa evolução:

FEDERAÇAO AMERICANA E BRASILEIRA

A Federação Americana nasceu da união de Estados que recém-liber
tados da Inglaterra se consideravam iguais entre si e, portanto, independen
tes um do outro, verdadeiros Estados soberanos.

Visando a luta contra o poder da metrópole se organizaram, de inicio.
em Confederação mas, posteriormente, preocupados sempre em dar aos
Estados uma exístência verdadeiramente naelonal, evoluiram para a Fede
ração. Por essa nova organização ficavam perfeitamente definidos os po
deres da União e dos Estados, que perderam "ipso facto" o carâter de
soberanos.

Essa alteração, contudo, diz Victor Nunes Leal, 12 não se fez sem
dificuldades, porque cada uma das antigas colônias inglesas teria que
renunciar à situação recém adquinda de Estado soberano. "A solução de
meio termo que se encontrou foi resguardar a igualdade dos Estados na
nova estrutura politíca que se procurava organizar. Foram, então, institufdas
duas Câmaras Legislativas: a Câmara dos Representantes (Deputados), onde
os Estados se representam proporcionalmente 11 população (portanto com

lO. VIANNA. Oliveira comentando as afIrmações de Justtniano Rocha - ali. cito ".
30M.

11. LOUREIRO, Raul Cid comentando declaraçCles do M1nl8tro AJ(redo Buza1d bl artlIo
citado.

12. 13 e 14 - NUNES LEAL. Victor - Postila. citada.
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predominância dos mais populosos) e uma segunda Câmara, o Senado, onde
os Estados grandes ou pequenos, têm representação igual". U

Confrontando-se esses fatos históricos que geraram a Federação Ame·
ricana com a criação da Federação brasileira nota-se, de logo, a desseme
lhança total de situações. A nossa Federação nâo proveio da União de
Estados soberanos: "fizemos uma evolução inversa, partindo do Estado
unitário para a forma federativa. Não tínhamos, antes, uma soberania
provincial, que houvesse de ser resguardada na passagem da monarquia
para a República, Mas o progresso dos Estados Unidos, país extenso como
o Brasil, exercia tamanha sedução que os nossos constitucíonalistas, Rui
Barbosa à frente, preferiram reproduzir o prestigioso moilelo". H E ao
estabelecer o regime federativo e a igualdade de representação no Senado,
a Constituição deu a maior relevância a esse esquema politico, pois ao
r~gular o processo de sua própria reforma vedou projetos tendentes a
abolír a Federação ou a igualdade dos Estados.

CENTRALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO
Apesar de totalmente inverso o processo de evolução à Federação nos

Estados Unidos e no Brasil, não poderiamos deixar de analisar, aqui, com
espírito crítico, a observação de Victor Vianna de que o regime federativo
constituía uma velha aspiração nacional, pois estava vinculado intimamente
à História do nosso País. "A grande idéia da Constituição de 24 de fevereiro,
o regime federativo é tão antiga no Brasil como nos Estados Unidos. O
paralelismo das realidades é que criou a coincidência de Regime entre os
dois Países" 1" Busquemos a História e analisemos, em profundidade, al
guns movimentos políticos anteriores à República,

No decorrer do Império tivemos a centralização política iniciada através
do "Regimento Geral" e defendida por Paulino José Soares de Souza, Vis
conde do Uruguai, que aparecia, à época, como "o maior adversário da
autonomia das Províncias e Municípios, justificando estratégicamente a
centralização, à luz das peculiaridades históricos-sociais do Império". III

Derrotado, parcialmente em suas idéias, face ao Ato Adicional de 1834,
foi novamente vitorioso através da chamada Lei tle Interpretação que der
rogava as intenções descentralizadoras daquele Aio.

A central1z~ção, contudo, foi contestada por movimentos politicos, en
tre os quais poderíamos destacar o PROVINCIALISTA, que reclamava au
tonomia para as províncias e o MUNICrPALISTA que, variante do anterior,
procurava dar às comunas maior autonomia e rendas mais substanciais. A
pesquisa histórica, entretanto, nos revela que eles tinham um único sentido
- visavam tão somente combater a centralizaçâo dominante, conclamando
pela descentralização política administrativa, "verdade política integrante
da tradição lusíada, elemento essencial para a preservação das liberdades
em face do poder absorvente do Estado", 17

Ui. VIANA. Victor - "A Constituição dos Estados Unidos" - TIp. do Jonu.l do Ctt
méJ"cJo - 1933 - pág. 200.

16. LOUREIRO, Raul Cid - artigo cttado.

11. e 18. SOUZA, Galvão de - "Politlca e Teortll. do Estado" - Ed. S6.raiva - São
Pa.ulo - 195'1 - pãg. 232.
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cantes, que permita a um Pais desenvolver outro. to o Brasil que precisa
desenvolver·se por esforço próprio", ensina Franco Montora. 25

Não têm essas afrmativas, porém, nenhum sentido de, rejeição da con·
tribuição da técnica cientifica OU filosófica de procedência estrangeira, mas
sim o único sentido de recebê·la "com espírito critico e elaboracâo própria".
Não poderemos mais proceder, como autômatos, repetindo e copIando idéias
"de fora" e buscando, através delas, soluções para problemas que são
nossos e que por isso mesmo possuem realidade própria. Aceitemos idéias,
aceitemos doutrin~s, de qualquer procedência, mas não as aceitemos e não
as assimilemos literal e passivamente pois elas deverão ser submetidas a
uma redução sociológica, como diz Guerreiro Ramos, propondo-se aqui esse
termo "para designar o procedimento metódico que procura tornar siste·
mática a assimilação crítica". ::0

Só procedendo com espírito crítico, realizando um esfôrço de reflexão
em profundidade sobre as implicações sócio-culturais de tais doutrinas,
conseguiremos evitar o transplante de idéias inadequadas à nossa realidade,
em todos os setores do conhecimento.

Só refletindo, em profundidade, sobre as questões básicas de nossa
realidade cultural, no campo da educação, da sociologia, da economia, da
política, do direito, da técnica, das artes, conseguiremos superar, inte
gralmente, o colonialismo cultural e seus reflexos, construindo, assim, um
"autêntico pensamento filosófico no Brasil". Coma diz Ortega "não viemos
à vida para dedicá-la ao exercido intelectual, mas vice-versa, porque es
tamos - querendo ou não - metidos na falha de viver, temos que exercitar
nosso intelecto, pensar, ter idéias sobre o que nos rodeia, mas tê-las de
verdade, isto é ter as nossas".

Só tendo idéias próprias elaboraremos um Direito autêntico, produto
de nossa cultura, resultante de nossas valorações e dotado de eficácia so
cial. Só assim recomporemos a própria ontologia do Direito, reafírmando a
sua tríplice dimensão: fática, axiol6gica e normativa. E, em última análise,
56 assim atingiremos um ideal de Justiça - pedra angular de todo o
Direito.

25. MONTORO, Franco - P06tlle. de P:Iosofla do Direito - 1972.

26. RAMOS. Guerreiro - ob. cito pág. 43.
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As novas leis do Previdência Social Rural
e a legislação precedente
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II A República

a) a revogação das leis do Império
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c) da primeira lei sobre infortunística às leis expedidas sob a Carta
Constitucional de J946 :
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.- O Estatuto do Trabalhador Rural

III O PRORURAL

I - O IMPÉRIO

"Desde que o homem é reduzido à condição de cousa, suj~ito ao pq1<:"f c
domínio ou I;Jropriedade de um outro, é havido por morto, frivado dE: todo;,
os direitos . .. ' (1) Esta, a condição do escravo. De maneira que ao senhor era
dado dele auferir todo o proveito possível, isto é, exigir os seus serviços gra
tuitamente pelo modo e maneira que mais lhe conviesse. Em suma, o senhor
era a lei. E qual a mola propulsora do trabalho agrícola? Quem exercia a la
voura - então fonte principal da riqueza pública e privada, elemento básico
do comércio de exportação? O escravo cuja presença maciça nos campos ex
cluía a do trabalhador livre. .. ... se a agricultura não tem tantos sectários
livres como os outros empregos, é porque a fazem exclusiva dos escravos." (:))
O trabalho livre exercido por pequenos proprietários e por agregados, que não
dispunham de meios para adquirir terras, não pesava na balança e, por con
seguinte, não podia constituir alvo de qualquer tratamento especial.

Concorde, portanto, com a organização vigente, a legislação do Império
ignorava a existência do trabalhador do campo. Mesmo porque considerá-lo
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seria considerar o escravo. E considerar o escravo, regulamentar-lhe o trabalho
implicaria na destruição da ordem constituída: (~)

"Assim que atacar a escravidão para transformar o trabalho escravo
em trabalho livre, é mudar compJetamente não s6 1\ face da nossa so
ciedade nos centros populosos, mas e particularmente no campo; é
tocar em a nossa principal fonte de produção, e portanto riqueza pú
blica e privada.
Por outro lado, i! romper as relações entre senhor e escravo, entre a
obediência e o mando, destruir a organização atual, embora altamente
defeituosa, desses pequenos núcleos sociais, base da nossa grande so
ciedade: o que é de receiar se não faça sem comoção nas famílias, que
repercutirá no Estado.
Qualquer providencia, pois, mal pensada, ou simplesmente precipitada,
extemporânea, pode causar, além de uma incalculável desordem ec0

nômica, estremecimento nas famílias e na ordem pública, cujas perigo
sas conseqüencias não podem deixar de fazer-se temer."

Este estado de coisas, entretanto, não permaneceria por muito tempo. O
trabalho escravo, por força da expansão do movimento pela abolição do co
mércio de escravos, tendia a ceder lugar ao trabalho livre. Esse movimento in
tensificara-se a partir da Revolução Francesa. Já no Tratado de Paris (30 de
maio de 1814) e nos Congressos de Viena (1815), discutido o assunto, as
grandes nações da Europa comprometeram-se, solenemente, a promover a aba
Tição do tráfico. A Inglaterra firmou tratados parciais com diversos países,
Portugal, inclusive (1815), tendo em vista a extinção daquele comércio. Na
Convenção de Viena (22 de janeiro de 1815), ficou estipulado, em separado,
a abolição do tráfico de escravos ao norte do Equador. Na adicional de 28 de
julho de 1817, e artigo separado, de 11 de setembro, estipularam-se cláusulas
para a repressão do tráfico ainda nos portos em que ele continuou tolerado.
Depois de independente o Brasil, as convenções anteriores (1815-1817) foram
confirmadas, através de nova convenção ajustada com a Inglaterra, em 23 de
novembro de 1826. (4)

Posto o prôblema nesses termos, alarmaram-se, com razão, os proprietários
de terras, temendo se'não a falta imediata, a crescente diminuição do trabalho
escravo. Pois "o tráfico era quem alimentava a lavoura, suprindo-a de braços,
que a imigração livre lhe não dava. Os lavradores sobretudo receiavam, por
tanto, que a supressão rápida e brusca trouxesse a ruína dos estabelecimentos;
ruína que afetaria necessária e sensivelmente a riqueza pública e privada." (~)

As preocupações com a supressão do tráfico abriram os olhos aos legisla
dores, em grande parte senhores de terras, para o problema da imigração livre.
O trabalho do imigrante teria que vir amenizar, no campo, a falta decorrente
da escassez de escravos.

Por isso a Lei de 13 de setembro de 1830, (4\) tida e havida pelos historia
dores do direito positivo brasileiro, como a primeira a fazer referência ao tra
balho rural, destinava-se à regulamentação do "contrato por escrito sobre presta
ção de serviços feitos por brasileiro ou estrangeiro dentro ou fora do Império."

Não se poderia esperar que o diploma legal de 13 de setembro fosse lei
de proteção ao trabalhado.., como, realmente, não o foi. O intuito do legislador
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não ultrapassava o anseio de garantir ao patrão ou locatário a efetividade do
serviço do colono ou locador. ~ o que revelam os dispositivos da lei. Pelo art.
39,(11) por exemplo, o trabalhador que se obrigasse a prestar serviços e se ne
gasse à prestação deles, teria que restituir os recebimentos adiantados, descon
tados os serviços prestados, e pagar a metade do que mais ganharia se cum·
prisse o contrato por inteiro; e, na hipótese da não observação desses manda
mentos, mandava o art. 49 (") o constrangesse o Juiz de Paz" a cumprir () seu
dever, castigando-o correcionalmente com prisão, e depois de tres correções
ineficazes", condenando-o "a trabalhar em prisão até indenizar a outra parte."

f: verdade que aquele que estipulasse para si os serviços, não poderia
apartar-se do contrato, enquanto o trabalhador cumprisse suas obrigações. Em
se apartando do contratado, seria compelido a pagar ao locador os serviços
prestados pejo preço contratado e mais a metade, sob pena de prisão (art. 2'1). (')

De qualquer maneira, o locatário, se condenado, dispunha de posses para
atender aos reclamos da lei. Mas, o que poderia fazer o escravo liberto, o
imigrante exaurido pelos gastos da viagem e da instalação na terra prometida?

E tanto mais que é o próprio legislador que, na discussão do projeto da Le~

de 1830, deixa claro o desiderato da iniciativa, tendo como porta-voz o Marques
de Barbacena: ( ; )

" ... é preciso sobretudo que, assim como os empenhadores de homens
escravos tinham seguro o lucro do seu trabalho, também estes que
transportam homens livres, tenham certo o pagamento das despesas e
dinheiro que adiantam. Esta Lei parece preencher o fim em toda a
sua extensão, porque quando ele (o trabalhador) se desviar do seu
contrato, será obrigado a ir para a cadeia, o que até agora não era
permitido, e que muito desejaria se aplicasse a alguns outros devedores,
por outras dívidas (apoiados)."

Por sua vez, o Senador Vergueiro ( ~) justifica o constrangimento corporal
e a prisão: -

"Que recursoS' haverá para fazer o homem trabalhar, e cumprir o
contrato? Sabemos que não tem dinheiro para pagar ... logo, para com
a sua pessoa; depois de se aplicar Os meios correcionais, resta obrigá-lo
a pagar em uma prisão."

Em 1831, a Lei de 7 de novembro, declarava livres, com algumas exceções,
todos os escravos vindos de fora, gue entrassem no território ou portos do Im
pério. Em 1833. a Inglaterra não mais permitiria a entrada de escravos em suas
colônias. E, por isso mesmo, intensificaria sua atitude de repulsa ao tráfico,
visando, sem dúvida, a evitar que o trabalho escravo viesse a fazer concorrência
ao trabalho remunerado, a partir de então, vigorante em suas possessões ultra
marinas.

Em 1837, nova lei. A de n9 108, de 11 de outubro, (I)) também sobre a
locação de serviços, mas endereçada, em particular, aos locadores (de serviços)
estrangeiros, com vistas aos contratos celebrados no Império ou fora dele e
cuja execução se verificasse no Brasil, Assentado nos mesmos princípios, "aper
feiçoa" este o caráter correcional do diploma anterior.
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Antes, salientemos que, pela Lei de 1837, ficam estabelecidos os pressu-
postos de justa causa para a áespedida do trabalhador. São eles (art. 79 ) -:(0)

1} Impossibilidade de continuar a prestar serviços nos termos do
contrato:
a) por doença;
b) por condenação a pena de prisão ou a qualquer outra que o
impeça de trabalhar;
2) embriaguez habitual;

3) injúria feita à seguridade, honra OU fazenda do locatário dos ser
viços, à mulher deste, filhos ou pessoa de sua família;

4) imperícia do locador dos serviços para o desempenho do trabalho
objeto do contrato.

Impossibilitado de trabalhar, ou seja, na hip6tese dos itens 1 (a e b)
supra, o trabalhador despedido, tão logo deixasse o trabalho, seria obrigado a
indenizar o locatário da quantia que lhe devesse. Nos demais casos, itens 2 a 4
supra, o não pagamento da dívida determinaria prisão imediata e condenação
a trabalho nas obras públicas, por todo O tempo necessário ao pagamento
de todo o saldo devedor, incluídas neste as custas a que o trabalhador tivesse
dado causa. Se não houvesse obras públicas, que possibilitassem a admissão
para trabalho por jornada, a lei oferecia o substitutivo da prisão com trabalho
'por todo o tempo que faltar para o complemento do contrato", contanto que
a condenação não excedesse a dois anos (art. 89. (0) Já relativamente ao locador
que se despedisse ou se ausentasse, antes do término do contrato, sem as justas
causas supra estabelecidas, cuidava a lei de chamá·lo à responsabilidade com
dobrado rigor: determinava-lhe a prisão onde quer que fosse encontrado, man
tendo-o preso, "enquanto não pagar em dobro tudo quanto dever ao locatário,
com abatimento das soldadas vencidas" (art. 9Q). Se não pudesse fazê·lo, por
falta de meios, a lei o constrangia a servir ao locatário, de graça, todo o tempo
que faltasse para o complemento do contrato. A reincidência acarretaria o tra
tamento prescrito no art. 89, anteriormente citado - condenação à prisão com
trabalho em obras públicas, ou à prisão com trabalhos por dois anos.

De 1830 a 1879, as duas leis supramencionadas regularam os contratos de
locação de serviços. O espírito retrógrado, a precariedade, as lacunas, as defi
ciências desses textos logo se fizeram sentir, não só dentro, como fora do Im
pério, constituindo-se, até, em entrave ao movimento migratório.

Comenta Moraes e Barros, (lO) em sessão do Senado, em 28 de setembro de
1895, como "essa legislação violenta, essas repetidas ações e repetidas prisões,
ecoaram dolorosamente na Europa; e como '1á se levantou a grita, a propaganda
mais que justificada contra a imigração para o nosso país."

Sem dúvida, países houve descontentes com a saída de seus súditos para o
Brasil, jungidos a contratos cujas bases destoavam daquelas sobre as quais esta
vam aJicerçadas as legislações dos povos cultos. Haja vista a repulsa manifes
tada pela Prússia através do seu Ministro von der Heydt que, em 1859, "enviou
uma circular às autoridades dessa nação em todos os portos marítimos para
que proibissem terminantemente a saída de prussianos com destino ao Brasil,
presos por esses cootratos que eram tidos como tráfico de brancos, pois supu-
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nham que os colonos uma vez aqui chegados iam ser sujeitos, mais ou menos,
às penas e rigores, que ainda infelizmente pesa~ entre nós liobre a raça negra."
( 11) O fato é comentado, em 1884, por Escragnolle Taunnay.

Anteriormente, porém, discutindo o projeto que deu origem à Lei n9 2.827.
promulgada a 15 de março de 1879, o Ministro da Justiça, Lafayette Rodrigues
Pereira ( 12) qualificava aquela legislação de 1830 e 1837 de imperfeita e cheia
de lacunas; de leis mal redigidas; disposições defectivas que já se distanciavam
das necessidades sociais de então, reclamando, por conseguinte, urgentes re
formas ..

Urgia colocar em termos novos as regras hásicas da locaçâo de serviços,
uma vez que minguava dia a dia o trabalho escravo, fazendo-se cada dü subs
tituir pelo trabalho livre. A mola da iniciativa reformista move-se, mais uma
vez, entretanto, com a finalidade de proporcionar ao locatário de serviVus os
"meios eficazes e prontos para forçar o locador a cumprir suas obrigações."( 1~)

~ verdade que o legislador alude à necessidade de "cercar de proteção ao lo
cador, que, de ordinário, é fraco diante do locatário que é forte."( U) ~·las, da
argumentação, surge, inconfundível, o intuito da reforma expresso no teor do
seguinte tópico do discurso, também do Ministro Lafayette Rodrigues Pereira,
pronunciado na sessão da Càmara dos Deputados, em 20 de dezembro de 1878;
(12 )

"Si a lei deixasse o contrato de locação de serviços sob o imperio do
direito comum; si o locatario não tivesse contra o locador senão as
acções que, segundo as regras fundamentaes de direito, são competen
tes para fazerem valer os contratos em geral, o locaturio seria perpetua
mente victima da má fé do locador.

Imaginae, senhores, um dono de um estabelecimento rural, tendo
grande numero de operarias ao seu serviço. Supponde ainda que estes
operarias se rebellam, e se ausentam. Se o locatario estivesse limitado
aos meios communs, seria inevitavelmente prejudicado. Teria elle de
propôr a acção competente contra cada um dos locadores; mas este
expediente é impraticavel, porque é lento, e dispendioso e as sentenças
comndenatórias se converteriam em sentenças de perdas e damnos, pois,
como sabeis, a inexecução dos contratos que tem por objedo um acto
pessoal, se resolve em perdas e damnos.

E em quanto estas questões se liquidassem o estabelecimento se arrui
naria.

É, portanto, fora de toda a dúvida que em relação a estes contratos, o
direito na de abandonar os seus processos communs, e ha de dar ao
locatario contra o locador meios promptos e eHicazes para ohrigal-o a
prestar o serviço estipulado.
Esse meio é o da prisão."

Desta forma, a Lei 0 9 2.827, de 15 de março de 1879, ( 1;j) considerada cümo
o primeiro ato legislativo dirigido, especialmente, ao trabalho rural - básico,
portanto, do ponto de vista histórico-legislativo - não denunda maior descor
tino por parte do legislador, mas acusa a presença do mesmo espírito propul
sor das leis de 1830 e 1837.
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Os próprio!; locatários, de serviços, os próprios fazendeiros beneficiários
por exceIencia, da legislação citada, reconhecem-lhe as lacunas. Do contrârio,
outra seria a opinião do fazendeiro paulista, Comendador José Vergueiro, que
se refere nos seguintes termos à lei de 1879 e às- precedentes, em carta dirigida
ao Visconde de Taunnay em 1884: (H)

"peço permissão para manifestar a V. Exª", fundado em longa experiên
cia adquirida na vida de lavoura, a que me dedido ha muitos annos,
que as leis de locação de serviços, quer a de 15 de Março de 1879.
quer. as anteriores, inclusive a Ord. do liv. 40 tits. 29 a 35, nenhum
resultado benefico produzirão em ordem a auxiliar o desenvolvimento
e progresso da lavoura não só porque não resguardamos interesses da.Y
partes contractantes (locador e locatário) como porque, sendo vexa
torias a ambos, de moroso e difícil processo, accessivel a abusos, em
sua execução aterram aquelles que na nossa patria desejariam procurar
o bem estar e felicidade que não encontram nas suas."

"Neste municipio, a lei de 1879 em tal descredito cahiu que, locador
locatario, abandonando as formulas prescritas em suas diversas dispo
sições, preferem comprometter-se em contractos vcrbaes fazendo de
pender o cumprimento das obrigações firmadas unicamente da boa fé
de ambos."

Mais objetivamente, O Dr. Antônio da Silva Prado, em carta ao me~mo

Parlamentar, critica a lei de 1879: (1~)

<IHa cerca de 15 anDOS que cultivo o café com braços livres, na minha
colonia de Santa Veridiana; isto importa dizer, que os contractos dos
meus colonos, até 1879, eram regulados pelas leis de 13 de Setembro
de 1830 e de 11 de Outubro de 1837, sendo, então modificados, segun
do o regimen da lei vigente.

Tanto no dominio da legislação anterior como no do actual, jamais
me utilizei dos recursos legaes estabelecidos para garantia da boa exe
cução dO$ contractos de locação de serviços por parte dos locadores;
entretanto, mais de uma vez teria recorrido a esses meios para obrigai-os
ao cumprimento dos seus contractos, si não entendesse que os recursos
legaes, alem de contrarios aos principias geraes de direito consagrados
pela legislação dos povos cultos, eram inteiramente inefficazes para o
effeito de garantirem os direitos e interesses do locatario.

"A lei de 13 de Março de 1879 inspirou-se em princípios mais respeita
dores da liberdade individual, mas nem por isso deixou de apartar-se
das regras de direito estabelecidas pela legislação dos povos cultos rela
tivamente ao contrato de locação de serviços.

Segundo a lei vigente, o locador que se ausentar do predio rustico sem
justa causa, e o que, permanecendo no estabelecimento, não quiser
trabalhar, incorrerá na pena de prisão por 5 a 20 dias, prisão que se
resolve pagando o locador seu debito, ou havendo quem seja Iiador
por esse debito, e, não se dando nenhum de~ses casos, cumprida a pena
de prisão, será obrigado a voltar ao serviço.
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Reincidindo o locador em ausentar-se ou em não querer trabalhar, é
lhe imposta a pena de prisão pelo dobro do tempo da primeira, e si
reincidir segunda vez, considera-se o contrato ipso facto resolvido, as
sim como si não quiser voltar ao serviço, depois de cumprida a primeira
e segunda pena.

Estabelece também a lei vigente a prisão preventiva até ao julgamento,
quando alguns locadores coletivamente se ausentarem sem justa causa
ou, conservando-se no predio rustico, nào quiserem trabalhar.

As disposições acima mencionadas, como recursos legais para obrigar
o locador de serviços a cumprir o seu contrato, são contrárias aos prin
cípios de direito que as legislações dos povos cultos aplicam ao con
trato de locação de serviço; e, além disso, na prática são inteiramente
inefrcazes para os fins a que se destinam.~

Houvesse a Lei n9 2.827 se afastado do paradigma da legislação anterior,
não teria, então, persistido na Europa a má vontade das autoridades compe
tentes em relação à emigração para terras hrasileiras. Em 1884, Escragnolle
Taunnay (15) dá notícia de "que a Itália ultimamente proibiu que saissem
para o Brasil colonos com contratos ali celebrados ... " De igual modo, continua
o Parlamentar, "o Ministro portugues '" reclama medidas no sentido de se
proibirem contratos (de locação de serviços) lavrados nos Açores e ilhas de
Cabo Verde". E alude ainda, a ofício do Ministro da Espanha a seu governo
"declarando que aqui esses colonos contratados não se têm dado bem, se arti
culam graves acusações não querendo com razão ser considerados como suce
daneos da escravidão, sujeitos ao tratamento e à alimentação dada aos captivos
e passíveis de prisão, por qualquer falta correcional".

A par das leis cítadas que, ora tácita, ora expressamente, regeram o traba
lho rural no tempo do Império, não se pode omitir o Código de Comérdo
aprovado pela Lei n9 556, de 25 de junho de 1850, cujo art. 226 e seguintes,
a Lei n9 2.827-1879 mandava fossem aplicados às empreitadas e trabalhos
concernentes a obras e fábricas pertencentes à agricultura, nos casos em que
aquele diploma legal - Lei n9 2.827179 - fosse omisso.

Chega-se, assim, a concluir que a legislação do Império não cogitou do
trahalhador rural no sentido de protegê-lo. Da Tribuna do Parlamento, uma
voz ou outra se fazia ouvir; uma vez por outra, homens de mais larga visão
ultrapassavam as barreiras do regime escravagista para antever etapas mais
avançadas do processo social. Essas vozes não calaram no espírito das leis de
então, mas gravadas nos Anais do Congresso, ecoam nas avançadas iniciativas
legislativas do presente, constituindo, inclusive, um incentivo para os atuais
e futuros legisladores.

II - A REPÚBLICA

A - revogação das leis do Império

A República, fruto, em grande parte, do movimento pela libertação dos
escravos e da libertação em si - efetivado em 1888 - no ardor dos primeiros
entusiasmos, tratou de introduzir modificações na legislação do Império, come
çando pela revogação de determinadas leis. Algumas dessas leis foram, simples-
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mente, revogadas, tal como aconteceu àquelas que se dirigiam à locação de ser·
viços, sem <Jue quaisquer regras posteriores viessem estabelecer a adequação
da matéria a nova ordem. O diploma revogador foi o Decreto nQ 213, de 22
de fevereiro de 1890, (lU) as leis revogadas, a de 13 de setembro de 1830, a dt{
11 de outubro de 1837 e o decreto de 15 de março de 1879. As duas primeiras
leis supramencionadas, por sinal, já haviam sido revol?;adas na conformidade do
art. 39 do decreto de 1879. (111)

O legislador, por via do Decreto 213, de 1890, houve por bem deixar aos
Estados a atribuição de regular as mútuas relações entre o locador e o locatário,
nos respectivos territórios. Por outro lado, com a Carta Constitucional de 1891,
a competência para legislar sobre direito civil coube, em caráter privativo, ao
Congresso Nacional, o que tomava impossível aos Estados votarem leis em
substituição aos diplomas revogados.

Não se pode omitir que o legislador constituinte tentou integrar na Cons
tituição de 1891 a mesma disposição consignada no Decreto nQ 213, de 1890.
Neste sentido o Senador José Rigino apresentou emenda. (17) Rejeitada a pro
posta, voltamos à "estaca zero" em matéria de locação de serviços.

Na década de 1890, a crônica do direito positivo brasileiro silenciou em
torno do assunto. Por incrível que pareça, nada existia que regesse a locação
de serviços, em um país cuja vida econÔmica estava na dependência, justa
mente, da locação de serviços. Esse marasmo denuncia o receio que se tinha
de reformular o problema. A reformulação exigiria do legislador um trata
mento mais largo relativamente ao trabalho e ao trabalhador. Difícil. Segadas
Vianna comenta o impasse: (1~)

"Com a Proclamação da República pouco tempo depois da libertação
dos escravos, não se alterara o modo de encarar o trabalho rural e até
mesmo se reafirmava o entendimento de que seria pernicioso aos inte
resses do país estabelecer medidas que visassem a protege-lo. A alega
ção de que se isso fosse feito iria contrariar a liberdade contratual en
cobria, na verdade, o receio de perturbar relações profissionais que
se iniciavam, ainda em regime pouco claro, entre fazendeiros e ex-es
cravos que, em grande número, mesmo depois de libertados, continua
vam jungidos à r,ropriedade onde haviam vivido longos anos na con
dição de cativos.'

Porque, na verdade, no transcorrer de toda a década de 1890, o assunto
foi, pode-se dizer, uma constante na pauta das sessões do Congresso Nacional,
sem que os interessados na regulamentação da matéria obtivessem o êxito de
suas proposições, fossem elas, mais ou menos, liberais. À exceção da supressão
da parte penal integrante das leis anteriores, as modificações propostas não iam
muito longe. Não se lograva mesmo "ressuscitar" do ponto de vista legal, o con
trato de locação de serviços. Aludamos a alguns desses projetos:

- o do Deputado Costa Machado, - de 5 de junho de 1893 - sobre a lo
cação de serviços rurais ou não. (19) Não teve andamento. Foi apenas distri·
buído à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça obtendo parecer pela
inclusão na ordem dos trabalhos, com emendas. Interessante a oferecida ao art.
49. Nos termos desse dispositivo, ° locador de serviços por tempo convencionado,
que se furtasse ao cumprimento de seu contrato, sem o declarar ao patrão,
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15 dias antes de ausentar-sE', perderia o direito aos salários vencidos. A emenda
tratou de considerar também o reverso da medalha, mandando se acrescentasse
àquele art. 49 o seguinte: "O locatário que despedir o locador sem avisá-lo
com antecedência de 15 dias, pelo menos, ficará obrigado ao pagamento do
salário correspondente a tantos dias quantos faltem para perfazer aquele
número." (1)>)

- o projeto Moraes Barros, apresentado pela primeira vez, em 26 de junho
de 1895, que regulamentava o trabalho rural e consistia na adaptação da lei
de 15 de março de 1879 ao novo regime e às idéias dominantes sobre a matéria.
Essa proposição, na forma do substitutivo oferecido pela Comissão de Justiça
e Legislação, na Sessão de 4 de setembro de 1895, (~U) foi longamente debatida
nas duas Casas do Congresso ê logrou a aprovação de ambas. No entanto,
vetou-a o Presidente Manoel Victorino Pereira. A 9 de dezembro de 1896,
foram conhecidos os motivos do veto aposto à resolução: (:!l)

SENADO FEDERAL

Sessão de 9 de Dezembro

Mativos da Veto

De acordo com o arf. 37, ~ 19 , da Constituição Federal, nego sanção
a resolução do Congresso 1\'acíonal que regula a locação dos serviços
agrícolas, por ser inconstitucional e contrariar aos interesses da l'\ação.
8 inconstitucional por ir de encontro aos princípios consignados no
artigo 72, §~ 29 e 24, da Constituição de 24 de fevereiro.

Segundo o princípio de igualdade perante a lei (art. 72, ~ 2~\ da Cons
tituição), a locação de serviço agrícola deve ser regulada pelDs prin
cipias de direito commum e não por um regímen processual e penal
de excepção.

Nas sociedades civilizadas a actividade humana se exerce em quasi
todas as suas formas sob o regímen de contracto.

Intervir o Estado na formação dos contractos é restringir a liberdade
dos contractantes, é ferir a liberdade e a activid~de individual nas suas
mais elevadas e constantes manifestações, é limitar o livre exercicio de
todas as profissões, garantidas em toda a sua plenitude pelo art. 72,
§ 24, da Constituição.

O papel do Estado nos regímens livres é assistír como simples espec
tador à formação dos contractos e só intervir para assegurar os effeitos
e as conseguencias dos contractos livremente realizados.

Por esta fórma o Estado não limita, não diminue, mas amplia a acção
de liberdade e de actividade individual garantindo os seus effeitos.

J1: inconveniente, porque a lei baseia-se no desconhecimento de prin
cípios economicos.

O trabalho humano foge sempre á regulamentação, procurando sempre
postos onde elle p6de exercer-se livremente.

Nos paizes em que o trabalho não tem a faculdade de escolha, elle
submette-se á regulamentação; nos paizes, porém, em que existe essa



174 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

faculdade, como no Brasil, eIle abandona os serviços regulamentados
e irá manifestar-se onde encontrar a liberdade.
Por esta fórma a presente lei irá intervir artificialmente na distribuição
do trabalho, afastando da agricultura esse elementô precioso e desvian
do para outros pontos em que sua acção seja menos productora, acar·
retando assim grandes males ao paiz e á plOpria agricultura, que com
eIla se pretende beneficiar.
E o que a experiencia demonstra, pois o objecto desta resolução legis
lativa, já desenvolvida nas leis de 11 de outubro de 1837 e 15 de março
de 1879, foi durante longo tempo um factor nuIlo de disciplina e de
applicação impossível ás relações entre o locatario e locador, ficando
assim demonstrada a inconveniencia da lei pelo abandono por parte
daqueIle a quem mais de perto eIla interessava.
Nestas circunstancias, nego sancção ao presente projecto de lei, por
consideraI-o inconstitucional e contrario aos interesses da Nação,
Capital Federal, 8 de dezembro de 1896. - Manoel Victorino Pereira,"

Moraes e Barros insistiu no assunto. O projeto foi reapresentado em 1898.
(~~) tendo sido rejeitado após alcançar a terceira discussão (22) E pela terceira'
vez foi submetido ao Senado, a 17 de maio de 1899, estancando--se a tramitação,
na segunda discussão encerrada, aliás, sem debate. (28)

Tais projetos, repetimos, não iam muito além da Lei nQ 2.827, de 1879.
Particularidades, inclusive, atribuídas, por exemplo, ao projeto Moraes e Barros,
já integravam a lei supramencionada. E o caso da indenização por despedida
injusta, estabelecida, segundo Segadas Vianna (~4) nos termos do projeto Mo
raes e Barros. A disposição consta. sem dúvida, da proposição art. 34: (2G)
"sendo o locador despedido sem justa causa (art. 25) antes de findo o tempo
do contrato, o locatário é obrigado a pagar-lhe os salários vencidos e os por
vencer correspondentes a três meses". Entretanto, este não é senão o art. 41 (18)
da Lei nQ 2.827, de 1879, com uma agravante: enquanto a lei na hipótese foI"-.
mulada, estabelece o pagamento dos salários por vencer, correspondentes ao
resto do contrato, o projeto propõe o pagamento desses salários correspondentes
a três meses apenas.

De resto, o próprio Moraes e Barros o proclama: (211) "A grande impor
tância do projeto está em ~arantir os patrões contra os vizinhos que aliciam
os seus trabalhadores. , ,"; , ... mas, como não se poderiam punir estes alicia
dores sem dar existência legal ao contracto de locação de serviços, por isso
o projeto occupa-se desse contracto."

Por outro lado, faça-se justiça e diga-se em bem da verdade que, se não
foram muito além da Lei nQ 2.82711879, aquelas proposições não resultaram
inúteis: o projeto Costa Machado, com emenda da Comissão de Constituição,
Legislação e Justiça, (27) já cogita do aviso prévio: "o locatário que despedir o
locador sem avisai-o com antecedencia de 15 dias, pelo menos, ficará oJ:>rigado
ao pagamento do salário correspondente a tantos dias quantos faltem para per
fazer aquele numero"; enquanto a proposição Moraes e Barros, tanto no original
como nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Justiça e Legisla
ção, (28) elimina as disposições penais da Lei nQ 2.827/1879 e estabelece a
preferência do locador "para ser pago pelo produto da colheita ou safra, para



ABRIL A JUNHO - 1972 175

a qual houver concorrido por seu trabalho" (original: § 12 do art. 19 ; substituti
vo: art. 65, § 29 ). São pontos positivos resultantes; sem dúvida, das novas con
junturas econômicas, das contingencias impostas pelo novo regime que já dava
margem a que se começasse a pensar em termos de patrâo e trabalhador.

Na década de 1890 e no início do século, o Congresso, além da locação
de serviços, estudou e debateu projetos em torno da implantação do "homestead",
instituição de origem norte-americana "criada com o fim de favorecer o pequeno
agricultor, garantindo a estabilidade do domicílio da família, pondo-a a salvo
de qualquer desastre financeiro da parte de seu chefe". (~!f) Representa, con
forme observa a Comissão de Constituição, em parecer exarado face ao Projeto
nl) 249, de 1903, "medida de colonização, de povoamento e exploração das terras
públicas", consistindo "na proteção do lar da família pela isenção da penhora
e venda forçada a tudo quanto a constitue." "O lar é pelo homestead - le-se
ainda do parecer citado - como que a cousa sagrada - ressacra - de que a
família não pode ser despojada" (:JlJ)

O assunto, que diz indiretamente com o trabalhador rural, uma vez que
envolve o peque~o agricultor, acabou por ser encaminhado à Comissão Geral
do Código Civil. (~l) Posteriormente, assimilada pela Codificação, a matéria
veio a figurar no Capítulo V do Título Ü nico do Livro n - Do Bem de Família
- arts. 70 e seguintes.

A despeito dessas iniciativas, esgotou-se a última página do século XIX,
sem que nossO direito positivo registrasse qualquer mandamento digno de nota
em favor do homem do campo, apesar de revogada, segundo vimos, a escassa
e rudimentar legislação do Império sobre a locação de serviços.

B - As dilie,ências do início do século XX

No começo do século XX, as primeiras diligencias do legislador encerra
ram-se na área da "organização de um sindicalismo rural, incipiente e tímido,
que não vingou na terra sáfara daquelas épocas", A observação é de :\1ozart
Russomano (~:2) (pIe, então, faz referencia ao Decreto n9 979, de 6 de janeiro
de 1903, (~~) primeira lei brasileira sobre sindicatos rurais, posteriormente re
gulamentada pelo Decreto nQ 6.532, de 20 de junho de 1907. (a4)

A iniciativa qualificada por José Martins Catharino (~r» de "romantismo
legislativo", não surtiu qualquer resultado no terreno dos fatos. Russomano
(~~) analisa o porque desse desacerto: a legislação "estava avançada demais
em relação ao meio a que se devia aplicar, e, além disso, sofreu a dura resis
tência dos empregadores rurais, (lue preferiram manter o proletariado dos cam
pos nas condições, até então vigentes, de apatia, inorganização profissional e
subordinação a um regime mais ou menOs patriarcal e conservador,"

.f:: assim que, letra morta, o Decreto nQ 979, de 1903, passa sem marcar
encontro com o meio social vigente, apesar de revogado, somente, trinta anos
após, por força do Decreto 23.611, de 20 de dezembro de 1933. (37) Também
não vingou o Decreto nQ 7.038, de 1944 (ak) que insistiu sobre a sindicalização
rural, sem atentar que procurava introduzir modificações estruturais em estru
turas inexistentes, como acertadamente analisa José Martins Catharino. (:{r,)

Duas outras leis figuram no calendário legislativo do começo do século,
que denotam a tomada de conhecimento do legislador no sentido de, de qual-
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quer forma, cogitar do trabalhador rural, dada a importância desse elemento
no cenário econômico do País. A primeira é o Decreto n9 1.150, de 5 de janeiro
de 1904 (~"), oriundo do projeto Bernardino de Campos, apresentado na sessão
do Senado Federal, de 20 de junho de 19(H, (40) tendo em vista a concessão
de privilégio para pagamento de dívida proveniente de salários do trabalhador
rural.

De grande alcance social e econômico, a iniciativa do legislador visava
ainda ao problema da imigração, de vez que viria representar uma segtl!ança
para os colonos, até então atemorizados pela falta de garantias no sentido de
que se tornasse efetivo o recebimento de seus salários.

O decreto, nos termos do art. 1ÇI (B") estabelecia o privilégio da divida
proveniente de salários de trabalhador agrícola, a fim de ser paga pelo pr~

duto da colheita para a qual houvesse concorrido com o seu trabalho, privilegio
que se sobrepunha a quaisquer outros créditos, à exceção daqueles que fossem
garantidos por hipoteca ou penhor agrícola, devidamente inscrito e transcrito.
A dívida privilegiada seria aquela resultante do saldo verificado em favor do
trabalhador pelo seu salário, no ajuste de contas efetuado, constante de cader·
neta existente em mão do trabalhador, aberta, numerada, rubricada e escritu
rada pelo proprietário ou seu representante e na qual se achassem lançadas,
nas respectivas datas, as parcelas de débito e crédito (art. 29). (89)

O segundo diploma legal a que nos referimos é representado pelo Decreto
n? 1. 607, de 29 de dezem1)ro de 1906, (41) proveniente do Projeto n? 239, do
mesmo ano, da lavra do Deputado Cardoso Almeida. (42) Finalidade da propo
sição: suprimir a restrição ao privilégio das dividas provenientes de salmo
de trabalhadores agrícolas, consignado no art. 19 do Decreto n9 1.150/1904,
(311) retro aludido, respeitados apenas os direitos resultantes de hipotecas ou
penhores anteriormente constituídos.

Em parecer exarado pela Comissão de Justiça e Legislação do Senado Fe·
deral, em 19 de dezembro de 1906, tem-se o entendimento daquele órgão sobre
os objetivos dessa reforma; (4~ )

"O que a Eroposição tem em vista é por o salário do colono f6ra do
concurso e do rat~io com as outras divídas, quaesquer que sejam ellas,
devendo-se separal-o precipuamente do acervo do devedor, em qual
quer juizo ou instancia em que o trabalhador agrícola apresentar a sua
reclamação por si directamente, por procurador sufficiente, ou pelo
orgão de qualquer outra representação a que juridicamente esteja su
bordinada.
A limitação posta por esta f6rma à extensão actual do tiNia hypotheca
rio é uma consequencia da situação economica do trabalho agrícola,
que exige providencias para a sua estabilidade, não s6mente no inte~

resse do salario, senão também do proprio credito real e agrícola, que
estão essencialmente ligados a estabilidade e á ordem financeira dos
proprietários.
A refonna, portanto, protege o interesse do colono, attende ás exigen
cias imperiosas do proprietário, concilia a natureza do instituto hypo
thecario e considera no mais alto gráo a uma das condições mais ur
gentes para a solução do problema immigratorio."
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Os dois diplomas legais em causa, foram regulamentados pelo Decreto
nQ 6.437, de 27 de março de 1907. (H)

A crítica jurídica (4;;) considera precária a, medida contida nessas leis uma
vez que o privilégio atribuído à dívida resultante do salário do trabalhador se
restringia à colheita ou à safra do ano agrícola; e ainda, porque seria pratica
mente impossível aceitar a garantia firmada nas cadernetas agrícolas de que
trata a Lei 0 9 1.150/1904, em) considerado o analfabetismo então reinante no
Pab.

Apesar dos pesares, louve-se a iniciativa dos nossos legisladores, primeiro
ponto positivo na legislação do trabalho agrícola do começo do século, o que,
aliás a crítica reconhece. É tanto que o mandamento vige até hoje, integrado que
foi ao parágrafo único do art. 759 e ao art. 1.566, VIII, do Código Civil de 1916,
desde que o primeiro (art. 759), estabelece prioridade para o pagamento da
dívida proveniente de salário do trabalhador agrícola, face a quaisquer outros
créditos, pelo produto da colheita para a qual houver concorrido com o seu
trabalho. l! a exceção à regra do caput do artigo pela qual o credor hipotecário
e O pignoratício têm direito a executir a coisa hipotecada, ou empenhada, e pre
ferir, no pagamento, a outros credores; o segundo, (art. 1.566) integrante do
Título IX, do Livro III - "Do Concurso de Credores" - "Das Preferencias e
Privilégios Creditórios" - consigna, em caráter especial, o mesmo privilégio.

Atualmente, as diSfosições especiais reguladoras dos direitos do trabalhador,
seja o trabalhador rura seja o trabalhador urbano, nO intuito de protegê-lo con
tra a possibilidade de vir a ser privado do produto do seu trabalho, atribuem
esse dlreito de prelação à dívida proveniente de salários. Por isso, o pro~eto

de código civil remetído ao Congresso Nacional, em 1965, pelo Poder Executivo,
já se reportava, para consagrar o privilégio de que tratamos, às dívidas que, por
disposição de direito especial, devam ser pagas preferencialmente." (art. 580,
parágrafo único). (411)

Antes da promulgação do Código Civil, registraram-se ainda, nos Anais
do Congresso, tentativas no sentido da elaboração de um Código Rural. Em
1912, o Deputado Joaquim Luiz Osório propôs a nomeação de uma {Comissão
especial que viesse a ocupar-se da elaboração do projeto desse código. Aliás,
o mesmo deputado, em 1914, chegou a apresentar proleto com a mesma fina
lidade. No entanto, o autor da proposição, escreve em 1948: (47) <'Não era
fácil a tarefa de um Código Rural para o Brasil, em face da extensão do país,
das peculiaridades e interesses locais, das condições geográficas, dos métodos,
dos costumes, das diversidades dos processos de exploração, das condições de
desenvolvimento e progresso da lavoura e pecuária nos Estados."

Em 1916, tem-se o Código Civil que dispensou especial atenção ao (;on
tlato de locação ::le serviço agrícola, regulando ao tempo as relações entre o
empregado e o patrão. A referência expressa à locação de serviços agrícolas
não figurava no projeto primitivo do Código que se restringiu a. estabele<:er
di.5posiçôes gerais a respeito do assunto, nas quais compendiou as essenciais
rélações de contrato.

Propostas houve no sentido de que se dedicasse ao prohlema lima subse
çãu da seção reguladora da locação de serviços. Assim alvitrou o .Dr. Fábio
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Leal, (48) do Instituto dos Advogados, em parecer ao projeto, sob o rótulo:
"Apontamentos para a discussão dos Capítulos V, VI e VII do Título V, do
Livro III do projeto do Código Civil, e emendas a apresentar à Comissão do
Instituto da Ordem dos Advogados, por Fábio Nunes Leal, membro do mesmo
Instituto". Também Teixeira ae Sá, (49) apesar de optar pelo tratamento da
locação de serviços, em disposições para toda a matéria, discorda do plano
orientador da Comissão revisora do projeto primitivo, por haver introduzido na
codificação a locação de serviços domésticos, em subseção especíHca, excluindo
a mbseção pertinente aos serviços agrícolas.

Os dispositivos endereçados ao trabalhador do campo - arts. 1222, 1230 e
1236 - acabaram por figurar no código, subordinados aos princípios gerais
orientadores da locação de serviços, mas constituem normas especiais destinadas
a regulamentar as relações jurídicas entre empregado e empregador rural.
Procede o art. 1222 - que trata do prazo do contrato de locação do serviço
agrícola - da emenda Alfredo Pinto, (50) oferecida com vistas à substituição
de toda matéria da locação de serviços em geral. O art. 1230 - que criou o
atestado agrícola, - proveio da emenda 1.186 oferecida pelo Senado ao Pro
i~ to da Câmara (Projeto n9 1 de 1902). A disposição reproduz a emenda na
íntegra, exceção feita a ligeiras modificações na redação do parágrafo seguinte
ao caput do artigo. (51) Teve origem o art. 1236, - que se apoia no princípio
da continuidade da locação, na bipótese da alienação do prédio agrícola 
na emenda 1.195, também do Senado Federal ao mesmo projeto da Câmara. (52)

Essas inovações e aquelas contidas nos arts. 759, parágrafo único e 1566,
vIII abrem, se bem que cautelosamente, as portas da legislação brasileira ao
trabalhador do campo. José Martins Catharino (Ml) consiaera esse avanço em
face do tratamento secundário dispensado pelo Código à disciplina das rela
ções individuais de trabalho, e indaga sobre os motivos "de tal aparente con·
tradição". O autor mesmo põe em evidencia, ante o fato, a circunstância de
que, na época, "a burguesia, então, triunfante já era essencialmente urbana
e a industrialização do País, irrisória. Assim, o Código Civil, aqui e ali, che
gou a revelar frutos de um liberalismo avançado, beneficiando o locador rural"
( 5H) A par disso há de considerar-se que os estudos em tomo da codificação
se desenvolveram a partir do começo do século, quando o imigrante repre
sentava ainda a força do trabalho da terra e a terra a depositária das riquezas
do País. Era mister proteger-lhes os direitos. A esta missão jamais poderia
fugir o Código Civil eis que a essa altura estávamos ainda a "ver navios"
em matéria de locação de serviços.

C - Da primeira lei sobre ínforlunística às leis expedidas sob a Carta Cons
titucional de 1946

Após o Código Civíl, em 1919, tivemos a primeira lei brasileira sobre
infortunística, visando, especialmente, ao operário urbano: Lei n9 3.724, de
15 de janeiro de 1919, (f>4) cujo regulamento foi aprovado pelo Dec. Federal
ne.' 13.498, de 12 de março do mesmo ano. (55) Era já o resultado do incre
mento da produção industrial que a Primeira Grande Guerra impulsionara: (58)

"O advento da Primeira Guerra Mundial representou uma grande
oportunidade para as nascentes indústrias brasileiras. A interrupção
áos suprimentos de além-mar eliminou a competição estrangeira, e
muitas novas indústrias foram instaladas para preencher o biato e
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mesmo para suprir mercados externos. Elementos adicionais a forta
lecer a disseminação de empresas inliustriais foram o efeito inflacioná
rio das finanças no período da guerra, ampliando o poder aquisitivo.
e os lucros - obtidos, dmante a guerra, pela navegação, o comércio tl

as manufaturas - aplicados na criação e expansão de empresas in
dustriais. Criaram-se, durante a guerra, 5.936 novos estabele{;imento~

industriais, e o valor (~7) da produção industrial cresceu de 212 por
cento entre 1914 e 1919."

Cabe notar que, naquele ano de 1919. fundava-se a Organização Interna
cional do Trabalho. Terminada a Primeira Grande Guerra, a Conferencia de
Paris de 1919, acolhendo, em parte, as reivindicações, de muito reiteradas
pelas associações sindicais dos países beligerantes e neutros, decidia ocupar-se
do problema do trabalho, para o qual o longo conflito mundial e a Revolução
Russa alertavam o mundo, e constituía Llma comissão de legislação internado
nai a respeito. Era a origem da OIT que vem, desde então. empreendendo
constantes estudos e desenvolvendo intensa atividade em tomo dos problemas
s('(;Íais das cidades e dos campos.

A Lei n9 3.724, de 1919, (,">{) regulando as obrigações resultantes dos
acidentes no trabalho, não se omitiu relativamentf' ao trabalhador do campo.
Estabeleceu, porém, ao contemplá.lo, íntima conexão entre o risco e () trabalho
mecanizado quando considera operários para o efeito de indenização "todos os
indivíduos de qualquer sexo, maiores ou menores, uma vez que trabalhem por
conta de outrem nos seguintes serviços: ., ... e nos serviços agrícolas em que
se empreguem motores inanimados." (art. 3") ("4) Excluída estava do benefício
a grande massa de operários - de ambos os sexos (para compensar () "qual
qupr" do texto do art. 39 transcrito) - das regiões subdesenvolvidas do Pais,
onde a pequena e n:édia propriedade se apoiavam no cabo da enxada c se
movimentavam à custa do carro de boi. Se ainda hoje, em regra, a pequena
propriedade dos confins do BrasiL no t\ordeste, por' exemplo, não di.~põe

senão dos rudimentares instrumentos de trabalho, o que dizer daquela época,
f'.á cinquenta anos atrás?!

Em 1926 emenda-se a Constituição de 1891 (lue nao atentou para a enun
cia~'ão dos direitos sociais, A emenda de 1926 nada acrescenta neste particular.
Concede, entretanto, competencia privativa ao Congresso Kacional para le
gis!ar sobre o trabalho (art. 34, item 28).

Em 1930, o Decreto nO 19 ..'39/j, de 11 de novembro, C") institui o Goverml
Provisório dos Estaelos Unidos do Brasil. :'lia conformidade do art. I',) desse
decreto, que atribui podere.~ ao Governo Provisório para exercer, dbcricio
Ilariamcnte, em toda a sua plenitude, as funções e atribuições, não só do
Poder Executivo, como do Legislativo (o art. 29 d'ssolvia o Congresso :'oJacionaJ)
o Governe baixa o Decreto n\l 24.6:37, de 10 de julho de 1934. (:'H,I O diploma
lt.gal estabelece, sob novos moldes, as obrigaçÕES resultantes do~ acidentes do
habalho, desta feita, considerando como empregado, para m fins previstos na
lei, todo indivíduo (lue "sem distinçao de sexo, idade. graduação ou categoria.
presta serviços a outrem, na in:lústria, no comércio. lia agricultura, na pecuá
ria, ... " (art. 3°). ("!')

A Constituição dl' 16 de julho de 1934 atribuiu à União, de forma expressa,
competência privativa para legislar sobre "normas fundamentais do direito
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rural, . .. da assistência social da assistência jurídica .. ," (art. 59, XIX, (),
'>em contudo eliminar a competência dos Estados, para, em caráter supletivo
ou complementar, expedir leis dentro do mesmo campo.

Observa Joaquim Luiz Osório (mt) que a Carta de 1934 "procurou har
monizar os interesses comuns e não colidentes da União e dos Estados, atri
buindo à União a competência para legislar sobre as normas fundamentais do
direito rural e deixando aos Estados a competência para elaborar leis supletivas
ou complementares da legislação federal. Assim, as leis estaduais poderiam
alender às peculiaridades locais, suprir as lacunas ou deficit~n('ias da le~islação

federal, sem dispensar as exig:ências desta." Enquanto isso. o art. 121 da mesma
Calta mandava promoves~e a lei o amparo da produção e estabelecesse as
condições, na cidade e nos campos, necessárias à proteção social do trabalhador
e os interesses econômicos do País. O parágrafo 4Q do dispositivo incide sobre
o traballio e o trabalhador agrícolas:

"Art. 121, § 49: O trabalho agrícola será objeto de regulamentação
especial, em que se atenderá, quanto possível, ao disposto neste artigo.
Procurar-se-á fixar o homem no camfo, cuidar da sua educação rural,
e assegurar ao trabalhador naciona a preferência na colonização e
aproveitamento das terras públicas."

~ a mudança de orientação, de que fala Cláudio Pacheco, (Hl) pela qual
a Lei Maior passa da preceituação dos direitos individuais para a preceituação
dos direitos sociais. ~ a elevação dos direitoll do trabalhador ao nível cons
titucional, inacessível, conforme observação do mesmo autor, às regressões ou
repressões do legislador ordinário.

Por outro lado, no terreno dos fatos, o trabalhador rural continuou margina
lizado, a mercê da expectativa de uma regulamentação especial que lhe asse
gurasse aquela proteção garantida em termos constitucionais aos demais traba
lhadores. Conseguência de dois fatos sublinhados pela crítica de Pontes de
Miranda ('S~) à Carta de 1934, neste particular: "Sente-se o texto elaborado
pür proprietários rurais e a inexistência de organização suficiente do trabalhador
agrícola para exigir o respeito dos seus direitos." A par disso, a ignorância,
o desconnecimento do homem do campo a respeito desses mesmos direitos.

Sem maiores consequências de ordem prática, com relação ao trabalhador
rural, <:'abe aludir à Lei n9 185, de 14 de janeiro de 1936, (U~) promulgada,
portanto, sob a égide da Carta constitucional de 1934. O diploma legal institui
as comissões de salário mínimo. Estabelece que "todo trabalhador tem direito,
em pagamento do serviço prestado, a um sa1ário mínimo capaz de satisfazer,
pm determinada região do País e em determinada época, às suas necessidades
normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte" (art. 1Q).
( U~) E, como salário mínimo, define "a remuneração mínima devida ao tra
balhador adulto por dia normal de serviço" (art. 29 ). (U3) Verifica-se a regu
mentação da lei 185/1936, citada, em 1938, nos termos do decreto 399, de 30
de abril. (0-1)

A essa altura, vigia a Carta de 1937. Esta Carta constitucional enumerou,
na conformidade do art. 137, os preceitos básicos da legislação do trabalho,
prevendo, inclusive, a assistência médica e higiênica ao trabalhador e à ~estan'

te; a instituição de seguros de velhice, de invalidez, de vida e para os casos
de acidentes do trabalho. Não fez porém, menção 'ao trabalhador agrícola, se
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bem que a este, a interpretação pudesse, segundo Pontes de Miranda, (6~)

estender os mesmos direitos. Ao mesmo tempo, a Carta corporativa de 19'2>7
restringia ao âmbito da competência da União, o poder de legislar sobre "o
direito civil, o direito comercial, o direito aéreo, o direito operário, o direito
penal e o direito processual."

Informado na prescrição constitucion<tl e dando cumprimento aos arts. 12,
da Lei n'! 185 (U:~) e 45 do respectivo regulamento, Decreto n9 399, de 1938,
(<\4) ambos já citados, o Governo baixou o Decreto-lei nQ :2 .162, de 19 de
ma:o de 194Õ (';1;) instituindo o salário-mínimo e estendendo-o nos termos do
art. I Q a todo trabalhador adulto e, conseql1entemente, ao trabalhador rural.
Dispensável notar que a dlsposição não foi aplicada ao homem do campo. Avan
çadas as leis, subdesenvolvido o País, ainda em estado incipiente de industria·
Iiz:lção.

A Consolidação das Leis do Trabalho aprovada pelo Decreto n'? 5.452, de
19 de maio de 1943, "planta autentica, nascida diretamente do solo da Carta
Corporati:'a de 1937", ('õ,) veio não só consolidar a matéria anteriormente exis
tente, mas inovar, criar direitos e obrigações, constituindo-se num verdadeiro
código, lei geral do trabalho,

A Consolidação, por princípio, exclui o trabalhador rural do seu raio de
aplicação, mas a título excepcional, endereça-lhe determinadas disposiçÕe.~,

contenedoras de garantias mínimas representadas pelo direito:

a salário mínimo (art. 76);

a férias anuais; (art. 129, parágrafo único)

a aviso prévio (art. 505);

- à aplicação das normas genéricas sobre remuneração (art. 505).

Nessas disposições excepcionais, sente-se a ausência do direito à indeniza
ção por antiguidade ou tempo de serviço e à estabilidade no emprego.

A Exposição de Motivos à C.L.T., ao analisar as garantias oferecidas ao
hompm do campo, explica:

"EstatltJ a Consolidação que aos trabalhadores rurais se aplicassem as
regras básicas do contrato individual de trabalho, inclusive o aviso
prévio, não lhes atingindo, porém, o regime de garantias em caso de
rescisão a que não tenham dado motivo, nem o instituto de estabilida
de. A essa conclusão chegou a Comissão, em voto preponderante, sob
a alegação de serem imprescindíveis maiores esclarecimentos das exa·
tas condições das dasses rurais, inibidas no momento, por falta de
lei, da revelação sindical dos respectivos interesses,"

A partir da CLT, o Governo passou a fazer do amparo ao trabalhador ru
ml o objeto de diversos atos le!/;is]ativos.

De 19 de outubro- de 1944, é o Decreto nQ 6.969, (6~) dispondo sobre os
fornecedores de cana que lavram terra alheia. Aliás, a legislação específica da
lavoura canavieira é anterior à Consolidação. O respectivo estatuto foi elabo
rado nos termos do Decreto-Lei n9 3,855, de 21 de novembro de 1941. (69)
'.-ias o que nos interessa especialmente dessa legislação é o Decreto supra,
6.969 de 1944, que, nos artigos 19 a 26 trata dos trabalhadores dedicados aos
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serviços da lavoura canavieira, em caráter permanente, periódico ou transitório,
os guais denomina de trabalhadores rurais. (H~) O art.- 22 do decreto, anteci
pando-se no campo da previdência social, já mandava fossem observados,
relativamente a esses trabalhadores, os seguintes princípios:

a) proibição no sentido de reduzir-lhe a remuneração com fundamento
na má colheíta, resultante de motivo de força maior;

b) direito 11 moradia sã e suficiente. tendo em vista a família do traba
lhador;

c) assistencia médica. dentária e hospitalar gratuita;

d} ensino primário gratuito aos filhos dos trabalha Jores, em idade esco-
lar.

e) garantia de indenização, no caso de despedida injusta.

A sindicalização rural é considerada nos termos do já mencionado Decre
to-lei n9 i .038, de 10 de dezembro de 1944, ('~~) decreto que segundo expres
são de José Martins Catharino, (711) nasceu morto. A iniciativa não vingou,
apesar de o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio ter chegado a baixar
instruções para o processo de reconhecimento e a organização da administração
das entidades sindicais rurais.

Da mesma data, 10 de novembro de 1944, o Decreto n9 7.036 ('I) confirma
e amplia os preceitos do Decreto nQ 24.637, de 1934, já citado (51l) que esta
belecera, em novos mold<:,s, as obrigações resultantes dos acidentes do trabalho.
Sobre a nova lei, comenta José Martins Catharino: (12)

"Embora ampliando o conceito de acídente do trabalho, o Decreto-lei
nf? 7.036, de 10 de novembro de 1944, que aperfeiçoou o conceito de
empregado, não estendeu suas garantias aos trabalhadores rurais. No
particular, portanto, a progressão legislativa, racionalmente iniciada,
carece de avanço. de acordo com os princípiOS que ínspiram a amplí
tude pessoal de uma moderna legislação de acidentes, que se desloca
para o âmbito da segurança social."

Russomano, por sua vez, interpreta diferentemente o texto legal, que, no
sen entender, ("~)

"Definiu, em caráter geral, os empre~ados favorecidos. E o trabalhador
rural é um empregado típico, com a uníca distinção, que não é substan
cial, de que o seu serviço é peculiar e a fiscalização do mesmo 
sobretudo em países de grande extensão territorial, como o Brasil - prà
tícamente impossível, ao menos com nossos atuais recursos administra
tivos. Ora, sendo o trabalhador nua] um empregado autêntico, teria
sido necessário que o legislador lançasse um preceito taxativo para
retirar-lhe os direitos decorrentes -dos acidentes e das moléstias profis
sionais.

Não só o legislador não lançou esse preceito de exceção, como foi mais
longe. Quando disse que os trabalhadores rurais da União, dos Estados,
dos Territórios e dos Municípios estão atingidos pela lei de acidentes,
implicitamente, esclareceu que, com muito maÍores razões, serão, tam
bém, atingidos os trabalhadores rurais das empresas particulares,"
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Em 1946, novos rumos abertos pela Carta Constitvcional de 18 de setembro.
Ali, os preceitos básicos da legislação do trabalho estão contidos nos termos
do arL 157:

"Art. 157. A legislação do trabalho e a da previdencia social obede
cerão aos seguintes preceitos, além de antros que visem à melhoria
da condição dos trabalhadore.~:

I - salário-mínimo t:apaz de satisfazer, conforme as condições de
('ada região, às necessidades normais do trabalhador e de sua família;
II - proihição de Jiferença de salário para um mesrnt; trabalho por
motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil;

UI - salário do trabalho noturno superior ao do diurno;

IV - participa~'ão obrigatória e direta do trabaIJ1!ldor nos lucros da
empresa, nos termos e pela forma que a lei determinar:

V - duração diária do trabalho não excedente a oito horas, exceto
nos casos e condições previstos em lei;

VI ~ repouso semanal remunerado, preferentemente aos domingos e,
no limite das exigencias técnicas das empresas, nos feriados civis e reli
giosos, de acordo com a tradição local;

VII - férias anuais remuneradas;

VIII - higiene e segurança do trabalho:

IX - proibição de trabalho a menores de catorze anos; em indústrias
insalubres, a mulheres e a menores de 18 anos, e de trabalho noturno
a menores de 18 anos, respeitadas, em qualquer caso, as condições
estabelecidas em lei e as exceções admitidas pelo juiz competente;

X - direito da gestante a descanso antes e depois do parto, sem pre
juízo do emprego nem do salário;

Xl - fixação das percentagens de empregados brasileiros noS serviços
públicos dados em concessão e nos estabelecimentos de determinados
ramas do comércio e da indústria;

XII - estabilidade, na empresa ou na exploração rural, e indenização
ao trabalhador despedido, nos casos e nas condições que a lei estatuh",

XIII - l"econhecimento das convenções coletivas de trabalho;

XIV - assistência sanitária, índusive hospitalar e médica preventiva
ao trabalhador e" à gestante;

XV - assistência aos desempregados;
XVI - previdência, mediante contribuição da União, do empregador
e do empregado, em favor da maternidade e contra as conseqüências
da doença, da velhice, da invalidez e da morte;
XVII - obrigatoriedade da instituição do seguro pelo empregador
contra os acidentes do trabalho.
Parágrafo único. Não se admitirá distínção entre o trabalho manual
ou técnico e ° trabalho intelectual nem entre os profissionais respecti
vos, no que çoncerne a direitos, garantias e benefícios."
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Se bem que o dispositivo não faça referência expressa ao trabalhador
rural, intérpretes há que o consideram acobertados' pelos preceitos ali consig
nados, por força da ampliabilidade dos direitos sociais através da via legis
lativa. :g a opinião de Claudio Pacheco (74) que produz o seguinte comentário,
ao analisar a matéria em foco:

"Como estava expresso no § 19 do art. 121 da Constituição de 1934,
no art. 137 da Constituição de 1937 e como ressalva também expres
samente o art. 157 da atual Constituição, os preceitos básicos da le
gislação do trabalho e da previdencia social estão indicados em nivel
constitucional por seu feit!o mínimo, de modo a não excluir a sua
livre e desembaraçada ampliação por via da legislação ordinária, em
todas as direções que não estejam obstruídas por outras preeeituações
constitucionais. Assim temos que o mesmo art. 157, ao se referir àque
les preceitos básicos, ressalva os "outros que visem à melhoriá da con~

d'ção dos trabalhadores", que serão acrescentáveis como legislação.
Logo, mesmo que se considerasse não estar o trabalhador rural cons.
titucionalmente incluído na abrangência dos direitos sociais, nada imo
pediu que estes direitos lhes fossem assegurados por via de legislação."

E não se poderia interpretar de outra maneira o preceito constitucional, eis
qu~ a Carta, sem precedentes diretos nas Constituições anteriores, avança a
ponto de integrar o princípio da função social da propriedade, cujo uso COO"

diciona ao bem estar social e de cuja distribuição cogita, distribuição iust~
com igl' aI oportunidade para todos:

"O uso da propriedade será condicionado ao bem estar social. A lei
poderá, com observância do disposto no art, 141, § 16, promover a
justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para to~

dos" (art. 147).

Diga-se, de passagem, que a Emenda Constitucional n9 10 de 9 de no·
vembro de 1964, no seu art. 59, acrescentou parágrafos ao art. 147 aludido,
cercando de cuidados. a matéria ali condensada.

Acrescente~se ainda, que a Constituição de 1946 prescreve a iniciativa da
lei tendo em vista a fixação do homem no campo (art. 156), com direito à
aquisição de pequenos trechos de terra que ocupar por mais de dez anos inin~

terruptos, sem oposição nem reconhecimento de domínio alheio e que tenha
tornado produtivo por seu trabalho e de sua família.

Natural que a Carta propiciasse, como prop:ciou, a intensificação da ela
boração legislativa de caráter social traballiista.

De forma que, em 1949, dispôs-se sobre o repouso semanal remunerado,
por via da lei 605, de 5 de janeiro, (7~) em cujos termos "todo empregado tem
direito ao repouso semanal remunerado, de vinte e quatro horas consecutivas,
preferentemente aos domingos e, nos limites das exigências técnicas das em
presas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local" (art. 1Q).
O direito é estendido ao trabalhador rural, de acordo com o art. 29, exceto
àqueles "que operem em qualquer regime de parceria, meação, ou forma se
melhante de participação na produção." O regulamento da matéria é apro
vado pelo Decreto n? 27.048, de 12 de agosto áo mesmo ano. (76)
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Em' 1953, através de ato administrativo - Resolução do ?I:linistro de Es
tado dos Negócios da Agricultura (S.e. 7.340/53) - e com vistas à fixação
do lavrador à terra, concedeu-se autorização à ;Divisão de Terras e Colonização
(D. T. C.) para fazer convênios com a Fundação da Casa Popular objetivando
o financiamento de casas para colonos naS suas dependências. (77)

Na década de cinqüenta, a educaçã~ no meio rural constituiria objeto de
alguns atos legislativos. Apenas a tíhllo de exemplo, aludiremos à Campanha
Nacional de Educação Rural, instituída em 9 maio de 1952 pelo Ministério
da Educação e Saúde, sobre _a qual dispôs, posteriormente, o Decreto nl? 38.955,
de 25 de março de 1956. (' ~) Finalidade da instituição: difundir a educação
de base no meio rural bradeiro, visando ao aperfeiçoamento dos padrões edu~

cativos, sanitários, assistenciais, dvícos e morais das populações rurais. Poucos
meses depois, ou seja, em agosto do mesmo ano, o Decreto nl? 39.871, (,O)
viria trazer modificações ao Decreto nÇl 38.955/56, citado, principalmente quan
to à constituição dos recursos destinados a custear as atividades da Campanha.

Caberia aqui, lembrar a Lei nQ 2.613, de 23 de setembro de 1955 que
criou o Serviço Social Rural - entidade autárquica de caráter assistencial
subordinada ao Ministério da Agricultura. Esse diploma legal, entretanto, pas
sou por numerosas transfonnações, modificado que foi através de diferentes
atos legislativos, o último dos quais - o Decreto-Iei n9 1.146, de 31 de de
zembro de 1970 - consolida os dispositivos sobre as contribuições e~tabelecidas

nas termos daquela primeira lei citada. Isto posto, nos parece mais lógico
aludir à iniciativa, ao tratar desse último decreto-lei, mesmo porque, então nOs
.~erá possível apresentar a evolução hist6rica da Lei 2.613/55, sem solução de
continuidade.

Adiantemo-nos para afirmar que o Serviço Social Rural - que deveria ter
marcado o início da proteção ao rurícola em matéria de assistência - bem
como as iniciativas a ele pertinentes, não surtiu os efeitos desejados. Apesar
disso, a lei básica da previdência social - Lei n9 3.807, de 26 de agosto de
1960, (80) - excluiu os trabalhadores rurais do sistema previdenciário que, en
tão, implantou no País:

"São excluídos do regime desta Lei:
Os trabalhadores mrais, assim entendidos os que cultivam a terra ... "
(art. 39, lI)

O Estatuto do Trabalhador Rural marca, teàricamente, o início pràpria
mente dito da preocupação da lei brasileira com o homem do campo, no setor
da previdência e da assistência social. Até o Estatuto, apesar da larga margem
de vi~ão social proporcionada pela Carta de 1946, o trabalhador da terra per
manecia, quase sempre, ora segregado dos textos legais, ora relegado ao campo
de uma legislação especial cuja elaboração se costumava deixar para depois,
ora contemplado por um pequeno número de medidas a eles estendidas, quase
à guisa de liberalidade. Como se não viessem do campo mais de trinta por
cento da produção brasileira, sem contar que no passado o açúcar foi o suporte
da economia do país (segunda metade do século XVI até a segunda metade do
século XVII); que durante quase todo o século XVIII a mineração contou
cOm a força do trabalhador agrícola deslocado dos campos para as minas; e
que o café, regado pelo suor do homem do campo, constituiu, até a segunda
guerra mundial, nosso principal produto de expo.rtação.
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A Lei nÇl 4,214, de 2 de março de 1963 (~1) chama de trabalhador rural
para efeito de suas disposições: "toda pessoa física que presta serviços a em·
pre~ador rural, em propriedade rural ou prédio ni~tico, mediante salário pago
em dinheiro ou in natura, ou parte in natura, e parte em dinheiro." (art. 29 ).

O Título IX do Estatuto. - D:r~ Serviços Soe)ai.~ - cria na conformidade
do Capítulo 1, o "Fundo de Ass!stencia e Prevídencia do Trabalhador Rural",
determinando-lhe a constituição à base de um por cento do valor dos produto!!
agrícolas colocados. (art. 158 e parágrafos). ( NII ). Aos segurados e depen
dentes da Previdéncia Social Rural especificados nos termos dos arts. 160 a
163, o diploma legal assegura: assistrc\ncia à maternidade, auxílio-doença, apo
sentadoria por invalidez ou velhice, pensão aos beneficiários em caso de morte,
assistência médica. auxílio funeraL restringindo, ao segurado mral, o auxílio
doença e a aposentadoria por invalidez ou velhice. (kll) Ao problema de mo
radia, faz referenda o art. 50 (KO) que deixa ao Poder Executivo baixar "re·
gulamentação acerca das casas destinadas aos trabalhadores rurais, atendendo
às condiçõt'$ peculiares de cada região e respeitados, em qualquer caso, os
mínimos preceitos de higiene. Num rasgo de otimismo e boa vontade, o Esta~

tuto enveredou pelo mundo da quimera e estendeu ao campo, benefícios de
ordem social e educativa absolutamente fantásticos, em face da crua realidade
do nosso "hinterland":

"Art. 178, Entendem-se como benefícios de ordem social e educativa:

a) prédios para escolas primárias e jardins de infância, destinados
aos filhos dos trabalhadores rurais;

b) creches para os filhos dos trabalhadores rurais e outros moradores
da propriedade;

c) hospitais, maternidades, dispensários, ambulatórios e postos de
pronto socorro, localizados na propriedade agrícola, mantidos por ela
e destinados, principal e precipuam~nte, aos trabalhadores rurais e
suas famílias;

d) cinema e campos de esporte, localizados na propriedade agrícola
e utilizados gratuitamente pelos trabalhadores rurais e suas famílias;

e) fornecimento gratuito de medicamentos de urgência e remédios
de tipo caseiro aos trabalhadores rurais e suas famílias, bem como ma
teriais escolares e uniformes aos seus filhos;

f) bolsas de estudo em qualquer grau de ensino, fornecidas gra
tuitamente aos filhos do trabalhador rural da propriedade;

g) despesas com a manutenção de médicos, dentistas, professores e
entidades hospitalares e assistenciais, em benefício do trabalhador nt
ral;

h) instalação de água e energia elétrica nas casas de moradia dos
trabalhadores rurais."

Aliás, o alicerce dos serviços sociais rurais - o Fundo de Assistência e
Previdência do Trabalhador Rural sofre também, a influência desse doce
teorismo. Segadas Vianna, ( li:! ) à época da expedição da Lei, analisava o
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problema, transcrevendo observações a respeito, do então representante da Con
federação Rural Brasileira, senhor MilIer Paiva:

"Na parte referente à arrecadaçáo do Fundo de Assistencia e Previ
c1encia Soôal e aplicação de seus benefícios, encontra-se apenas um
único fundo de arrecada~'ão e esse é de 1% (um por cento) do valor
dos produtos agropecuários colocados e a ser recolhido pelo produtor
quando da primeira operação, Ora, quem conhece o interior do País
sabe das dificuldades de seus meios de comunicação. da complexidade
do sistema de comércio dos produtos agrícolas e do atraso do nosso
homem rllfal, () que torna inviável a arrecadação na fonte e pequenís
simo o seu montante para alcançar os objetivos em vista". "Reconhece
a classe rural e acha meritória a necessidade do Estatuto do Traba
lhador Rural, que dará unidade à classe, se bem orientado, mas, na
atual conjuntura, só ahorrecimentos criará ao IAPI, ao Governo e aos
próprios segurados. Convém, assím, que imediatamente haja uma re
formulação da lei, oferecendo-se ma~ores recursos financeiros para
manter sellS serviços, sem sacrifício da produção, e que se admita o
escalonamento de tais serviços, dentro de prioridades desejáveis."

Segue-se o Regulamento baixado com o Decreto nl? 53.154, de 10 de de
zembro de 1963, (H:l) cujo art. 19 determina o ohjetivo da Previdencia Social
Rural, qual seja o de assegurar aos beneficiários, nos termos do mesmo Regula
mento e no limite de seus recursos financeiros, técnicos e administrativos:

I - Os meios indispensáveis de manutenção aos segurados nos casos de
idade avançada ou incapacidade para o trabalho, e, aos dependentes, no caso
de morte do segurado;

11 - Assistencia à maternidade;

IH - A prestação de serviços que visem à proteção de sua saúde.

Os arts. 12 e 13 do Decreto n'? 53 .154 (S;l) regulamentam a matéria de
benefícios e serviços assegurados aos beneficiários da previdência social rural.

Os benefícios consistem, para os segurados em geral, em:

- Auxílio-doença;

- Aposentadoria por invalidez;

- Aposentadoria por velhice;

- Abono de maternidade (para a segurada trabalhadora rural).

Para os dependentes, em

- pensão por morte; e

- auxílio funeral

Somem-se os acréscimos de beneficios estabelecidos, na legislação própria, para
os casos de acidentes de trabalho.

Os serviços assegurados constam:

- de assistencia médica (para os segurados em geral); e

- assistência à maternidade (para as seguradas ou as dependentes, espo-
sas de segurados)
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Leis, decretos, atos administrativos sucederam ao Estatuto e ao Regula
mento supra-mencionado, num esforço contínuo, tendo em vista a concretização
das normas constantes dos textos legais. Incidem as d~sposições sobre os aspectos
mais variados da proteção ao trabalhador agrícola,

Em 1964, implantado o regime instaurado pela Revolução de 31 de março,
o Comando Supremo da Revolução deu como irreversíveis as conquistas sociais
le~ítimas contidas na legislação trabalhista em vigor e assegurou que os traba
lhadores continuariam em pleno ~ozo de seus d;reitos,

Isto posto, a atividade legiferante no terreno trabalhista não sofreu solução
de continuidade.

f: de 30 de novembro a Lei 4.504 (~4) de 1964, o "Estatuto da Terra" 
expedido com o objetivo de regular "os direitos e obrigações concernentes aos
bens imóveis rurais, para os fins de execução da Reforma Agrária e promoção
da Polít'ca Agrícola.' (art. 1Q).

Sentia o poder público a necessidade de tornar efetiva uma política de
ocupação territorial capaz de prender o homem à terra, promovendo e criando,
inclusive, "as condições de acesso do trabalhador rural à propriedade da terra
economicamente útil." (art. 2'\ § 2Çl).

"País sem verdadeiros camponeses - comenta o Deputado Pacheco e Cha
'ves- com exceção das zonas de colonização de origem alienígena, acostumado
à agricultura predatória, de nível técnico muito baixo, uma poHtíca efetiva e
eficiente de ocupação territorial precisa ser realizada com inteligência, porém
com prudência para que os seus objetivos sejam alcançados sem afastar da terra
os que nela e dela já vivem. f: dever do poder público não esquecê-Ios, mas
ampará-los criando-lhes condições para que possam exercer sua função econ6·
mica e social, fazendo da agricultura atividade remuneradora capaz de atrair
mão-de-obra e inversões ao invés de repeli-los, como hoje acontece e se reflete
no triste fato do êxodo rural e do esvaziamento da capacidade empresarial na
agricultura." (8~)

O art. 117 do. Estatuto da Terra (84) transfere as atividades do Serviço
Social Rural, bem como.o produto da arrecadação das contribuições criadas
pela Lei nQ 2.613/55, ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, desti
nando-lhe cinqüenta por cento da arrecadação e dando-Ihe as atribuições rela
tivas à extensão rural; ao órgão do Serviço Social da Previdência a ser criado,
concedendo-lhe cinqüenta por cento da arrecadação e a atribuição de atender
aos trabalhadores rurais, arrecadação e atribuições estas que a lei deixa a cargo
do INDA até a criação do referido órgão.

Seguem-se decreto estabelecendo normas gerais para a regulamentação da
Lei nQ 4.504/64 e os diversos regulamentos pertinentes aos diversos aspectos
da matéria..

Ao mesmo tempo, procura-se implantar a assistência médica e à materni
dade nos meios rurais, por via de diferentes atos quer legislativos, quer admi
nistrativos. Haja vista:

- o Decreto nQ 56.619, de julho de 1965, (86) pelo qual o Ministério do
Trabalho e Previdência Social fica autorizado a promover a prestação, aos tra
balhadores rurais, dos serviços de assistência médica e à maternidade, previstos
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no art. 164, letras a e e da Lei n9 4.214/63 (~l) C nos termos do Capítulo IV,
do Títtllo III do Regulamento da Previdenc~a Social Rural, expedido pelo De
creto n'! 53.154/63; (~~)

- a Portaria n'l 706, de 26-11-1965, (,,) do \-ITPS, expedida face a auto
rização contida no decreto supra, contenedora de instruções destinadas a regu
1ar a prestação de assistencia médica aos beneficiários da previdencia social
rural;

- a Portaria n9 385, de 25 de maio de 1966, ('") também do lvITPS, baseada
na mesma autorização constante do mesmo decreto e nas d:sposições da Lei
nQ 4.214/63 e do respectivo regulamento aprovado pelo Decreto n9 53·154163.
Este ato complementa as instruções expedidas nos termos da portaria retro
706165, pondo em relevo "a necessidade de ser dado um efetivo início à pres
tação dos benefícios sociais aos trabalhadores rurais ainda que de forma inci
piente ... ";

- a Portaria, ainda do I\Lnistério do Trabalho e Previdencia Social, sob
nq 859, de 7 de dezembro de 1966, ("11) mandada expedir com a finalidade de
regular, em sentido experimental, mas de forma mais extensa, a prestação de
assi~tt-ncia médico-cirúrgica-hospitalar-ambulatorial, inclusive à maternidade e
de assistl'ncia social aos beneficiários da Previdencia Social RuraL

Em 1967, a Carta promulgada a 24 de janeiro segue, relativamente aos
direitm assegurados aos trabalhadores, as pegadas de sua antecessora de 1946
segundo se pode verificar através da comparação em seguída estabelecida. Aliás,
pomos também em confronto a Emenda Constitucional n9 1 de 1969, conside
rando que, entre esta e a Carta de 1967, no tocante à matéria em foco, há quase
que total coincidencia. Acentue·se que as duas Constituições e a Emenda abaixo
comparadas não fazem distinção entre o trabalho manual e técnico e o trabalho
intelectual, Ilem entre os profissionais respectivos. Vale dizer, nâo distinguem
entre empregados manuais e intelectuais, entre empregados de fábricas. de escri
tórios e empregados agrícolas. (i''')

EMENDA \ CONSTITUIÇAO CONSTITUlÇAO
CONSTITUCIONAL N.o 1, .' DO BRASIL DOS ESTADOS UNIDOS

DE 1969 I DE 1967 DO BRASIL DE 1946

Art, 165, A Constituiçáo \ Art. 158. A ConstituiçãoI Art, 157. A legi&laçã.o do
assegura aos trabalhadores. assegura aos trabalhadores trabalho e da previdência
os seguintes direitos. além de os seguintes direitos, além de social obedecerão aos se
outros que. nos termos da outros que, nos termoo da I guintes preceitos. além de
lei. visem à melhoria de sua lei, visem à melhoria de sua outros que visem à methoria
condição social: condição social: da condição dos trabalhado-

res;
--~-------

I - salário-mínimo capaz
de satisfazer, conforme as
condições de cada região, as
suas necessidades normais e
as de sua famma;

I - salário-mínimo capaz
de satisfazer, conforme as
condições de cada região, as
necessidades normais do tra
balhador e de sua familia;

I - salário-mínimo capaz
de satisfazer, conforme as
condições de cada região. as
necessidades normais do tra
balhador e de sua família;

II - salário-família aos. II - salário-família aos I
seus dependentes; dependentes do trabalhador;
~,~__~ c __·__ I - -~._~---~ -------- ~.
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EMENDA CONSTITUIÇAO CONSTITOIÇAO
CONSTITUCIONAL N.o 1, DO BRASIL DOS ESTADOS UNIDOS

DE 1969 DE 1967 DO BRABIL DE 19~

Art. 157. ·... ~ ...........
III - proibição de dite- 111 - protbiçâo de eli!e- 11 - proibição de dlfe-

rença de salários e de cri- rença de salários e de cri- rença de saIár10 para um
tério de admissões por mo- tério de admissões por mo- mesmo trabalho por motivo
tivo de sexo, cor e estado cl- tivo de sexo, cor e estado c1- de idade, sexo, nacionalida-
vU; vil; de ou estado civil;

0.-
~--- - ---- . -

Art. 157 . ................
IV - salário de trabalho IV - salário de trabalho 111 - salirio do trabalho

noturno superior ao diurno; noturno superlor ao diurno; noturno superior ao diurno;
-~---~----- ---.-.-

Art. 157 . •••• 4 •••••••••• ,

V - integração na vida e V - integração do traba- IV - particlpação obrtg&-
no desenvolvimento da em- lhador n& Vida e no desen- tória e direta do trab&lhador
presa, com participação nos volvtmento da empresa, com nos lucros eia empresa, DOS

lucros e, excepcionalmente, participaçáo nos lucros e, ex- tennos e pela !onn& que a
na gestão, segundo tór esta- cepctonalmente, na gestão, lei detenninar;
belecido em lei; nos casos e condições que

forem estabelecidos;
~--- --- -

Art. J57. • " • r ~ r r r " ••••• " •

VI - duração dlària do VI - duração diária <lo V - duração diária. do
trabalho nlío excedente a trabalho não excedente d: trabalho não excedente a
oito horas, com intervalo oito horas, com intervalo oito hora.s exceto nos CaJ03

para descanso. salvo casos para descanso, salvo casos e condições previstos em lei;
espectalmente previstos; especIalmente previstos;

Art. 157. ·...... ~ ........
VII - repouso semanal VII - repouso semanal VI - repouso semanal re·

remunerado e nos feriados remunerado e nos feriados munera.do, preterentemente
civis e religiol>os, de acordo Civis e religiosos, de acordo aos domlngos e, no limite
com a tradição local; com a tradição local; das exigências técnicas das

empresas, nos !eriadO$ civil
e religiosos, de acordo com
a tradfçAo JocaJ;

Art. 157 . •••••••• 4 ••••• ",

VIII - férias anuais re- VIII - férias anuais re- VII - férias anuais remu-
munerada..s; muneradas; neradas;

Art. 157 . ................
IX - higiene e segurança IX - higiene e segurança VIII - higiene e ~~guran-

do trabalho; do trab&lho; ça do trabalho;

Art. 157 . ............ ....
X - prOibição de trabalho, X - proibição de traba.1ho, IX - proibição de tlaba-

em indústrias insalubres, a a menores de dome anos e de lho a menores de 14 anos:
mUlheres e menores de de- trabalho noturno a menores em rndústrfas Jns&lubrea, a
:.loito anos, de trabalho na- de dezoito anos. em indus- mulheres e a menores de 18
turno a menores de dezoito trias insalubres a. estes e às anos; e de trabalho noturno
anos e de qualquer trabalho mulheres; a menores de 18 &DOS, res-
a menores de doze anos; peitadl.8, em qualquer caso,

u condíç6ea esta.bel~Jdas

em lei e as exceçCles IU1mltt-
das pelo Juiz competente;
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CONSTITUIÇAO
DOS ESTADOS UNIDOS

DO BRASIL DE 1946

Art. 157.

XI - descanso remunera" 'I XI - descanso remunera
do da gestante, antes e de- do da gestante, antes e de
pois do parto, sem prejuízo pois do parto, sem prejuízo
do emprego e do salário; do emprego e do salário;

X ~ direito da gestante a
descanso antes e depois do
parto, sem prejuízo do em
prego nem do salário;

Art. 157.

XII - fixação das porcen
tagens de empregados brasi
1eiros nos serviços públicos
dados em concessão e nos
estabelecimentos de determi
nados ramos comerciais e in
dustriais;

XII - fixação das percen- XI - fixação das percen-
tagens de empregados brasi- tagens de empregados brasl
leiros nos serviços públicos leiros nos serviços públicos
dados em concessão e nos dados em concessão e nos
estabelecimentos de determi- . estabelecimentos de determi
nados ramos comerciais e In- . nados ramos do comércio .~

dustriais: da indústria;

XIII - estabilidade, com I XIII ~ estabilidade, com
indenização ao trabalhador I indenização ao trabalhador
despedido, ou fundo de ga- I despedido, ou fundo de ga-
rantia equivalente; rantia equivalente;

XIV - reconhecimento das XIV - reconhecimento das
convenções coletivas de tra- convenções coletivas de tra-
balho; balho;

xv - assistência sanitá- XV - assistência sanitá-
ria, hospitalar e médica pre- ria, hospitalar e médica pre-
ventiva; ventiva;

---------------

Art. 157_

XII estabilidade, na
empresa ou na exploração
rural, e indenização ao ~ra

balhador despedido, nos ca
sos e nas condições que a lei
estatuir;

Art. 157.

XIII reconhecimento
das convenções coletivas de
trabalho;

Art. 157.

XIV - assistência sani
tária, inclusive hospitalar e
médica preventiva, ao tra
balhador e à gestante;

XVI - previdência social
nos casos de doença, vclhj~e,

invalidez e morte, seguro
desemprêgo, seguro contra
acidentes do trabalhO e PI'O
teção da maternidade, medi
ante contribuição da Uniá(J,
do empregador e do empre
gado;

XV! - previdência social
mediante contribuição da
União, do empregador e do
empregado, para seguro-de
semprego, proteção da ma
ternidade e nos casos de do
ença, velhice, invalidez e
morte;

~ 2.0
- A parte da União

no custeio dos encargos a
que se refere o n.o XVI des
te artigo será atendida me
diante dotação orçamentá
ria ou com o produto de
contribuições de previdência
arrecadadas com caráter ge-

. ral, na fonna da lei.

Art. 157

XV - assistência aos de
samparados ;

Art. 157.

XVI - previdência, me
diante contribuição da União,
do empregador e do empre
gado. em favor da materni
dade e contra as conseqüên
cias da doença, da velhice.
da invalidell: e da morte;
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EMENDA
CONSTITUCIONAL N.O 1.

DE 1969

XVII - proibição de dis
tinção entre trabalho ma
nual, técnico ou intelectual
ou entre os profissionais res
pectivos;

XVIn - colÔnias de férias
e clínicas de repouso, recupe
raçAo e convalescença, man
tidall pela União, conforme
dispuser a lei;

XIX - aposentadoria pa
ra a mulher aos trinta anos
de trabalho, com salário in
tegrll1; e

xx - greve, salvo o dis
posto no artigo 162.

Parágrafo único. Nenhu
ma prestação de serviço de
assistência ou de benefício
compreendidos na previdên
cia social será criada, majo
rada ou estendida, sem a
correspondente fonte de
custeIo total.

CONSTITUIÇAO
DO BRASIL

DE 1967

XVII - seguro obrigatório
pelo empreg&dor contra aci
dentes do traDalbo;

XVIII - proibição de dis
tinção entre trabalho ma
nual, técnico ou intelectual
ou entre os profissionais res
pectivos;

XIX - colônias de ferias
e clinicas de repouso, recupe
raçAo e convalescença, man
tidas pela União, conforme
dispuser a lei;

xx - aposentadoria pa
ra a mulher aos trinta anos
de trabalho, com salário In
tegral;

XXI - greve, salvo o dis
posto no artigo 157, § 7.°

a LO Nenhuma prestação
de serviço de assistência ou
de beneficio compreendido
na Previdência Social seré.
criada, majorada ou esten
dida, sem a correspondente
fonte de custeio totaJ.

CONS'nTUIÇAO
DOS ESTADOS UNIDOS

DO BRASIL DE 19~

Art. 157. . .

XVII - obrigatoriedade da
instituição do seguro pelo
empregador, contra 0tJ acl·
dentes do trab&lho;

Art. 157. . .

Parágrafo único. NI.o se
admitirá distinção entre o
trabalho manual e técnlco c
o trabalho intelectual, nem
entre.06 profissionais respec
tivos, no que concerne & di
reitos, garantias e beneficios;

Art. 158. lt reconhecido o
direito de greve, cujo "lxer
ciclo & lei regulará.

EMENDA CONSTITUCIO
NAL N.O 11/65

Artigo único. Ao Art. 157
da COIllltituiçio é Btreacen
tado um parágrafo, com a
redação seguinte, paasando o
atual parágrafo único a pa
rágrafo primeiro:

"I 2.° - Nenhuma pres
taçio de serviço de cará
ter assistencial ou de be
neficiO compreendido na
Previdência Social poderá.
ser cri&da, ma.jorada ou
estendida sem a COlT86
pondente fonte de custeio
total."

A Carta vigente, portanto, enseja a atividade legislativa em torno do tra
balho e do trabalhador, o trabalhador rural, inclusive. ~ tanto que, logo após
sua promulgação, o Decreto-Iei nQ 148, (91) de B de feverejro, dispõe sobre a
organização da vida rural e investidura das Associações Rurais nas funções e
prerrogativas de órgão sindical e o Decreto nQ 60.231, (9~) de dezesseis, modi-
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fica a tabela do salário-mínimo (aprovada pelo Decreto n'i 57.900, de 2 de
março de 1966 e já alterada pelo Decreto n'" 58 .154 de 5 de abril do mesmo
ano).

Começa-se, então, a operar modificações de vulto, no terreno da previ
den('Ía e assistencia rurais, Apesar do Estatuto do Trabalhador Rural e das
inúmeras leis posteriores, o próprio legislador concluía pela ineficácia das me
didas até então adotadas.

Alterando dispositivos da Lei n(-' 4.214, de 2 de março de 1963 (XI) - justa
mente o Estatuto do Trabalhador Rural - tem-se a 28 de fevereiro de 1967
Decreto-lei n9 276 (ua) que estrutura sob novas bases o "Fundo de Assisténcia
e Previdencia do Trabalhador Rural". Confrontamos os dispositivos do diplo
ma modificador e os artigos correspondentes da lei original por eles modifica
dos. Da comparação, ressaltam imediatamente: a constituição do FUNRURAL
em bases incomparavelmente mais largas; a restrição no tocante aos depen
dentes, <Iuanto às filhas solteiras de qualquer condição, quando inválidas ou
menores de 21 anos e quanto aos irmãos inválidos ou menores de dezoito anos
e às irmf\os solteiras, inválidas ou menores de vinte e um anos; a diminuição do
limite de idade, fator determinante de depenul'ncia, de 18 para 16 anos; a e(lui
paração. no diploma modificador, da companheira à esposa do segurado. Obser
ve-se, (luanto à técnica legislativa que o novo art. 160, item 11 (Decreto-lei n(-'
276) invade a área do art. 162 da lei original, que por sua vez não foi alterado
nem revogado. A mesma observação vale para o art. 2.9 da lei nova, face ao
art. 164 da original. Conseqüencia: vigéncia paralela dos dispositivos. óbice à
aplicação da legislação.

DECRETO-LEI j\9 276
DE 28 DE FEVEHEIRO DE 1967

Altera dis}Jositil.joS da Lei fi!'

4.214, de 2 de março de 1963, e
dá outras p-rot:idcncias

Art. 1'-' Os artigos 158 e 160 da
Lei n(,l 4.214, de 2 de março de 1963,
passam a vigorar c:om a seguinte re
dação:

"Art. 158. Fica criado o Fundo dc
Assistência e Previdência ao Traba
lhador Rural (FUNRURAL), desti
nado ao custeio da prestação de assis-

LEI N'" 4_214
DE 2 DE MARÇO DE 1963

Dispôe sobre o "Estatuto do
Trabalhador Rural".

TITULO IX

Dos sertjÍços sociais

CAPíTULO I

Do Fundo de Assistência e
Pret;idencia do Trabalhador Ru
ral.

Art. 158. Fica criado o "Fundo de
Assistência e Previdencia do Traba
lhador Rural", que se constituirá de
U (um por cento' do valor dos pro-
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DECRETO-LEI N.o 276
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

tenda médico-sodal ao trabalhador
rural e seus dependentes, e que será
constituído:

I - da <:ontribuição de l~ (um POI'

cento), devida pelo produtor sobre o
valor comercial dos produtos rurais,
e recolhida:

a) pelo adquirente ou consigna
tário, que fica sub-rogado, para esse
fim, em todas as obrigações do pro
dutor:

b) diretamente pelo produtor,
quando ele próprio industrializar os
produtos;

11 - da contribuição a que se re
fere o artigo 117, item lI, da Lei n'!

4.504, de 30 de novembro de 1964;
('4 )

lU - dos juros de mora a que se
refere o § 3. 9;

IV - das multas aplicadas pela
falta de recolhimento das contribui
ções devidas, no prazo previsto no
§ 3~, na forma que o regulamento
dispuser.

§ 19 Entende-se como produto
rural o que provém da lavoura, da
pecuária e da atividade extrativa em
fonte vegetal ou animal.

§ 29 A contribuição de que trata
o item I deste artigo incidirá somente
sobre uma transfen'ineia da merca
doria e recairá sobre o valor dos pro.

LEI N.O 4.214
DE 2 DE MARÇO DE 1963

dutos agropecuários colocados e que
deverá ser recolhido pelo produtor,
quando da primeira operação ao Ins
tituto de Aposentadoria e Pemões do.\
Industriários, mediante guia própria,
até quinze dias daquela colocação.

§ 19 Na hipótese de estabeleci·
mento fabril que utilize matéria-pri
ma de sua produção agro-pecuári'l,
a arrecadação se constituirá de l'.{

(um por cento) sobre o valor da m.l·
téria-prima própria que for utilizada.

§ 21i Nenhuma empresa, pública
ou privada, rodoviária, ferroviária,
marítima ou aérea, poderá transpor
tar qualquer produto agro-pecuário,
sem que comprove, mediante apre
sentação de guia de recolhimento, ()
cumprimento do estabelecido neste
artigo.
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DECRETO-LEI N.o 276
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

duto~ em natureza, já beneficiados.
em e~tado de entrega ao mercado
consumidor ou de transformaç~lO in
dustrial.

§ 3fJ As contribuições devidas ao
FU;\1RURAL deverão ser recolhidas
até o último dia do mes subseqüen
te àquele a <lne se refiram, incorrendo
as que forem recolhidas fora desse
prazo em multa de 10% (dez por cen
to) e juros de mora de 1% (um por
cento), ao mes, sem prejuízo das de
mai~ sanções fiscais previstas em lei".

Art 3.'·' A receita do FUl\HURAL
ser:1 arrecadada pelo INPS e depo
sitada no Banco do Brasil S.A., em
conta especial sob o titulo de "Fundo
de Assistcncia e Previdencia do Tra
halhador Rural".

"Art. 160. São heneficiários da
previdencia sllcia! rural:

I - como segurados:

a) ()~ trabalhadores rurais;

1J) os pequenos produtores ru
rais, na lJuulidade de cultivado
res ou criadores, diretos e pes
soais, definidos em regulamento;

LEI N.o 4.214
DE 2 DE MARÇO DE 1963

CAPíTULO II

Do Instituto de Prer,;iddncia
c Seguro Sociill

Art. 158. Fica u Instituto de Apo
sentadoria e Pensões dos Industriá
ri()~ - IAPI - encarregado, durante
() prazo de cinco anos, da arrecada
ção do Fundo a que se refere o artigo
anterior, diretamente, 011 mediante
Convenio com entidades pública~ ou
partil'u!art's, bem assim incumbido da
prestaç'ão dos beneficios estabeleci
dos nesta lei ao trabalhador rural ('
seus dependentes, indenizando-se da~

despesas que forem realizadas com
('s~a finalidade.

CAPITULO 1lI

Dos Seguradüs

Art. 160. São obrigatoriamente se
gurados: os trahalhadore~ rurais, os
colonos ou parceiros, bem como os
pequenos proprietários rurais, em
preiteiros, tarefeiros e as pessoas físi
cas que explorem as atividades pre
vistas no art. 3fJ desta lei, estes com
menos de cinco empregados a seu
serviço. ("1)
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DECRETO-LEI N.O 276
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

II -- e-'OIllO dependentes dos se
gtlTados;

a) a ~sposa e o marido inváli
dos;

b) os filhos, de ambos os sexos
e de qualquer condição, meno
res de 16 anos ou inválidos;

c} o pai e a mãe inválidos.

Parágrafo único. Equipara-se.-\
espos.~ a companheira do segu
rado.

Art. 29 A prestação de assisténda
médico-social ao trabalhador rural e
seus dependentes far-se-á na medida
das possibilidades financeiras do
FUNRURAL e consistirá em:

a) assistência médico-cirúrgica-
hospitalar-ambulatorial;

b) assistencia à maternidade, por
ocasião do parto;

c ) assistt~ncia social.

LEI N.o 4.214
DE 2 DE MARÇO DE 1963

CAPITULO IV
VOS Dependentes

Art 162. São dependentes do se
~Ifado, para os fim desta lei'.

I - a esposa, o marido inválido,
os filhos de qualquer condição quan
00 inválidos ou menores de dezoito
anos, as filhas solteiras de ll.ualquer
condição, quando inválidas ou meno
res de vinte e um anos;

II - o pai inválido e a mãe;
III - os irmãos inválidos ou meno

res de dezoito anos e as irmãs so\
teiras, quando inválidas ou menores
de vinte e um anos.

§ I Çl O segurado poderá designar
para fins de percepção de presta~'Ões,

qualquer pessoa que viva sob sua de·
pendência econômica.

§ 29 A pessoa designada apenas
fará jus à prestação na falta dos de
pendentes enumerados no item 1
deste artigo, e se, por motivo de ida
de, condição de saúde ou encargos
domésticos, não puder angariar os
meios para seu sustento.

CAPITULO V
Dos Benefícios

Art. 164. O IAPI prestará aos se·
gurados rurais ou dependentes rurais,
entre outros, os seguintes serviços:

à) assish~ncia à maternidade;
b) auxílio-doença;
c) aposentadoria por invalidez ou

velhice;
d) pensão aos beneficiários em

caso de morte;
e) assistência médica;
f) auxílio-funeral;
g) (Vetado).
§ 1Q OS benefícios corresponden

tes aos itens "b" e "c" são privativos
do se~urado rural.
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Pelo Decreto n'" 61 e554, de 17 de outubro de 1967, (!H) foi baixado o regula
mento do Fundo de Assistem'ia e Previdl~n('ia do Trabalhador Rural (FUNRU
RAL) criado pelo artigo 158 da Lei n') 4 e2.14, de 2 de março de 1963, (~l) com
as alterações determinadas pelo artigo 1') do Decreto-lei n~l 276, de 28 de fe
vereiro de 1967, (!t:j) objeto do quadro comp,lrativo retro.

O artigo 2',1 do mencionado lh'creto, determina a sllsta<"ào, até que o Poder
competente disponha sobre sua fonte de cllsteio, da concessào das pn'staçôes a
que se referem os seguintes artigos da Lei n" 4.214/6.'3:

"Art 5.5. O contrato de trabalho llào se interrompe durante a gra
videz, t'm virtude da qual serào assegurados à mulher ainda os seguintes
direitos (' vantagens:

lJ) J'('POllS0 wmunerado de duas semanas em caso de ahorto, a juízo
do médico:

§ 2" Os benefícios atribuídos neste artigo serão pagos pelo Instituto
de Aposentadoria e Pensôes dos Industriários.

Art 164. (Capítulo V - Dos Benefícios)

O IAP1 prestará aos segurados rurais ou dependentes rurais, entre
outros, os seguintes serviços:

a) assist(~ncia it maternidade;

h) auxílio-doença;

(') aposentadoria por invalidez ou velhice:

ri) pC'nsuo aos beneficiários em caso de morte;

c) assisténcia médica;

f) auxilio funeral

O Decreto n'J 61 e554/67, por outro lado, revoga o art .3", IL do Regula
mento Geral da Previd(\nda Social, Decreto nfl 48 e959~A, clt' 19 de setembro
de 1960. Aquele artigo no seu item II excluía do regime da Lei n'} .3 e807/60
(Lei Orgànica da Previdi'neia Social) os trabalhadores rurai, "assim entendidos
os que cultivam a terra ... ", estabelecendo como definiçao de trabalhador rural
a(luela constante do arte 21, III do Regulamento do FU:\RURAL: "Toda pessoa
física que presta serviços a empregador rural, como tal definido no artigo ,3 e'
da Lei nQ 4 e214, de 2 de março de 1963, ou a produtor rural, em propriedade
rural ou prédio rústico, mediante salário pago em dinheiro ou "in natura", ou
parlt' "in natura" e parte em dinheiro",

Já em maío de 1968, são introduzidas aHenu;ões no regulamento do FLT:'\
RURAL O instrumento modificador é o Decreto n') 62 e747, de 21 de maio
que imprime aos arts. 22, 62 e 54 as alterações verificadas através do confronto
abaixo:
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DECRETO N9 61.554
DE 17 DE OUTUBRO DE 1967

Aprova o Regulamento do
Fundo de Assistência e Previ
dência do Trabalhador Rural e
dá outras providências.

CAPITULO 11
Da Arrecadaçiio

Art. 22. A contribuição de que
trata o artigo 20, item I, será arreca
dada com a observância das seguintes
normaS:

I - o cálculo Eara o recolhimento
será efetuado some o valor do pro
duto, pelo adquirente em relação à
compra, e pelo consignatário em rela
ção à venda;

II - aos produtores caberá efetuar
o cálculo para o recolhimento sobre
o valor dos próprios produtos, em
natureza, que industrializarem. ob·
servado o preço do mercado.

Parágrafo único. Os recolhimen
tos a que a!udem os itens I e 11 deste
artigo serão efetuados mediante guia
própria aos órgãos arrecadadores
autorizados e depositados no Banco
do Brasil S. A. sob o título de "Fundo
de Assistência e Previdência .do Tra·
balhador Rural".

TlTULO VIII
Das Disposições Transítória.~

CAPITULO ÚNICO
Art. 62. Conceder-se-á parcela

mento do débito a que se refere o

DECIWTO N<'> 62.747
DE 21 DE MAIO DE 1968

Introduz alterações no Regula
mento aprovado pelo Decreto n(l

61.554 de 17 de outubro de 1967,
e dá outras providências.

Art. 19 O panigrafo único do ar
tigo 22, o item 111 do artigo 62 c o
artigo 64 do Regulamento aprovado
pelo Decreto nl? 61.554, de 17 de ou
tubro de 1967, passam a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 22. . .
Parágrafo único. Os recolhi
mentos aludidos nos itens I e 11
deste arti.!Z,o serão efetuados me~

diante guia própria, aprovada
pelo FUNRURAL, e apresentada
aos estabelecimentos bancários
integrantes da rede arrecadado
ra do INPS, que deverão trans
ferir as importâncias recolhidas,
mensalmente, para o Banco do
Br.lsil S.A. onde serão creditadas
em conta especial, sob o título
de "Fundo de Assistência c Pre
videncia do Trabalhador Rural"
à ordem da Comissão Diretora".
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DECRETO N.0 61.554
DE 17 DE OUTUBRO DE 1967

artigo 60, em prestações mensais ('
'\1cessivas, observadas as seguintes
('ondições:

I - manifestação de vontade do in
leTessado dentro do prazo de 60 (ses
senta) dias a contar da vigencia deste
Hegulamento;

II - a.ssinatura, pejo contribuint L'.

de termo de confissão de dívida, no
lJual reconheça a exatidão do débito
e assuma a obrigação de recolht'-lo
pm até 36 (trinta e seis) parcelas
mensais iguais e sucessivas;

UI - cobrança de corrct;ão mone
tária, ressalvado o disposto no artigo
eo, quanto às parcelas pagas até .'31
de dezembro de 1967.

Art. 64 A multa a que se refere o
parágrafo único do artigo 23 será exi
gível a contar do último dia do mes
subseqüente ao da puhlicaçüo deste
HeguJamento. salvo no caso do artigo
62. em que a exigihilidade e imediata,

Art. 60. As contriblliçôes devidas
pelos produtores rurais, relativas ao
período de fevereiro de 1964 a feve·
reiro de 1967, nos termos do artigo
158 da Lei nO 4.214, de 2 de man~'()

de 196,1. na sua primitiva fl'da\'ão, fi-

DECRETO N.O 62.747
DE 21 DE MAIO DE 1968

·'A.xt 62.

III - cobrança de COTrCÇÜO mo
netária. ressakado o disposto no
artigo 60. quanto às mensalida
des do parce\'lmento, pagas até
31 de dezemhro de 1968."

"Art. 64. A multa a que se re
fere o parágrafo {mico do artigo
23 será exigív.'l a contar de 1(J de
agosto de 1968. salvo no caso do
artigo 62, em que <l exigiLiJidadt'
é imediata."

Art. 21.' O pra/.o referido no artigo
62. item l, do nwsmo Regulamento.
fica reaherto atc'30 de setembro de
1961).

Art. .'3(1 Este decreto entrarú em
vigor na data dt, sua puhlicaçào. re
\,(lgadn.~ as dispmi/;()/:'s em ('on triÍ rio.

(D.o. 23-5-1961-; i.
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DECRETO N.o 61.554
DE 17 DE OUTUBRO DE 1967

carão isentas do ônus da correção
monetária de que trata o artigo 7'}
da Lei nQ 4.357, de 16 de julho de
1964, se recolhidas até 31 de dezem
bro de 1967 (artigo 59 do Decreto-lei
n9 276, de 28 de fevereiro de 1967) .

Art. 23. O recolhimento das con
tribuições devidas ao FUNRURAL,
na forma disciplinada pelo artigo 22,
deverá ser efetuado até o último di1
útil do mes subsequente àquele a que
se refiram.

Parágrafo único. A falta do reco
lhimento no prazo indicado neste ar
tigo sujeitará o contribuinte a multa,
automaticamente aplicável, de 10%
(dez por cento), além dos juros de
mora de 1% (um por cento) ao mes
e sem prejuízo das demais sanções
fiscais previstas em lei e no Regula
mento-Gerai de Previdencia Social
(RCPS) .

DECRETO N.O 62.747
DE 21 DE MAIO DE 1968

o Decreto-lei 0 9 564, de l Q de maio de 1969, (911) institui o Plano Básico de
Previdencia Social Rural, (art. 1Q) - destinado a assegurar a empregados não
abrangidos pelo sistema geral da Lei n9 3.807/1960, com suas alterações, bem
como aos seus dependentes - as prestaçóes previstas no seu contexto.

Como segurados obrigatórios do Plano Básico, estão os trabalhadores avul
sos do setor rural da agroindústria canavieira e das empresas de outras ativi
dades que, pelo seu nível de organização nele possam ser incluídas (art. 29 ).

Considera o § 19, do art. 2Q do Decreto-lei como trabalhador avulso "o que
presta serviços à empresa sem a qualidade de empregado, inclusive quando
utilizado por intermédio de terceiro,"

Em menos de tres meses o Decreto-lei nQ 564, retro mencionado, sofreu
modificações por via do Decreto-lei nQ 704, de 24 de julho do mesmo ano. (118)
Este, alterando o art. 2<? daquele, considera como segurados obrigatórios do
Plano Básico, à medida que se verificar a sua im~lantação, os empregados
agrários da empresa agroindustrial, incluindo tambem, no mesmo Plano, os
empregados das empresas produtoras e fornecedoras de produto agrário in
natura e os empregados dos empreiteiros ou or~anizações, que, não constituídos
sob a forma de empresa, utilizem mão-de-obra para a produção e fornecimento
de produto agrário in natura.



ABRIL A JUNHO - 1972 201

Comparando-se os dois artigos, percebe-se que o art. 39 do Decreto-lei
704/69, explicita, pura e simplesmente, o item II do art. 21} do Decreto-lei
n9 564/69:

DECRETO-LEI N9 564
DE 19 DE MAIO DE 1969

Estende a previdência social a
empregados não abrangidos pelo
sistem~ geral da Lei nÇ

' 3.807, de
26 de agasto de 1960, e dá OL/tras
proddêl1cias."

Art. 2'! São segurados obrigatórios
do Plano Básico, à medida que se
verificar sua implantação na forma
do art. 99, os empregados e os tra
balhadores avulsos:

I - do setor rural da agroindús
tria canavieira;

II - das empresas de outras ati
vidades que, pelo seu nível de
organização, possam ser incluí
das.

DECRETO-LEI ~'! 704
DE 24 DE JULHO DE 1969

DislJ()e sobre previdência so
cial rural, e dá Ol/tras providdll
cias,

Art. 2'·1 O caput e () item I dn
~lrtigo 2'! do Decreto-lei n'! 564. ck
I'·) de maio de 1969, passam a ter :1

seguinte redação:

"Art. 21) São segurados obriga
tórios do Plano Básico, à medi
da que se verificar sua implan
tação, na forma do artigo 9'). o.
empregados:

I - do setor a~rário da empresa
agroindustrial;"

Ar1. 39 Serão também incluído';
no Plano Bás:co os empregados·

I - das empresas produtoras e
fornecedoras de prodllto ilf';rário
in natura:

II - dos empreiteiros ou orga
nizações, que, não constituídm
sob a forma dt' empresa, utili
zem mão-de-ohra para produção
e fornecimento de produto agrú
rio in natura.

Para a execução dos dois últimos decretos supracitados, foi baixado o Re
gulamento da Previdencia Social Rural, aprovado de aeordo eom o Decreto 11'.'

65.106, de 5 de setembro de 1969, (11;) Não alud 'remos ao conteúdo da lei,
considerando que não houve tempo material suficiente para a aplicação de
seus dispositi>,os, em face da revogação dos Decretos-leis 564 e 704 de 1969.
objeto da regulamentação em causa, pouco menos de dois anos apos, ou seja,
nos termos do art. 37 da Lei Complementar n(J 11, de 25 de maio de 1971.

Antes de fazer referencia à Lei Complementar n9 11171, supramencionada,
retrocedamos a 1955, para enfocar a Lei nQ 2,613 de 23 de setembro de 1955
(I~') e suas respectivas alterações, inclusive as operadas em 1970, por via do
Decteto-Iei n9 1.146, de ,31 de dezembro,
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A Lei 11'.' 2.61<3/5.5 lançou-se em empresa de largas proporções ao criar o
Serviço Social Hural. O novo órgão tinha a atribuição de prestar serviços sociaios
no meio rural, com o ohjetivo imediato de melhorar as condições de vida de sua
popllL1Çâo, máxime quanto à alimentação, ao yestuário, à habitação, à sallde.
:1 ('duC<H;âo (' à assistt'ncia sanitária; e com a finalidade precípua de valorizar
o rmalista e fixá-lo à terra. Desenvolvr.'ndo ativ'dades complementares, deveria
ainda {) Serviço Sodal Rural promover a aprendizagem e o aperfeiçoamento das
tú:nic:!s de trabalho adequadas ao meio rural; fomentar ali a economia das
pequenas propriedades e as atividades domésticas; incentivar a criação dE' co
munidades, ccoperativas ou associações rurais; realiz,lr inquéritos e estudos para
o conhecimento (' divulgação das necessidades sociais e econômicas do homem
do campo; c;lhia-lhc, ainda, Iornect'r. st>mestralmente, ao Serviço de Estatística
da Prf'vic1t\ncia t' Trahalho. relaçõ('s estatísticas sobre a remuneração pa~a aos
~rahalhadort's do campo.

Plano largllíssimo. Os problemas de educação, saúde e habitação bastariam
por si só, para satmar a pauta de qualquer programa organiz.ado em termos de
realidade. Nilo (' de estranhar, portanto, que a entidade tenha permanecido
inerk. apesar de legalmentl' organizada de acordo cOm os Decretos nQs 39.318,
de 5 de junho de 1956, Ct!') que criou cargos e fixou vencimentos e gratificações
pata os sellS dirigentes t' 1f}.319. (IOIJ) da mesma data, que lhe aprovou o regu
lallwnto.

b'idente o caráter visionário da iniciativa, se bem que não se lhe possa
lll'gar 11m quinhão de boa vontade, Procurava-sf', sem dúvida, trazer a teoria
ao terreno dos fatos. E tanto que foi elaborado () plano de serviços do Serviço
Social Hura1. haseado nllma filosofia de ação tendente a melhorar () nível de
vida das popula(;ões rlll'ícolas, sob diversos aspectcs. plano geral aprovado na
conformidade da Resolllç'ão Cl\ 14, de 11 de outubro de 1956, (Hll) do Conselho
\:acional do Serdço SO('ial Rural.

Ainda assim, () S.S.R. continuava inoperante, como inoperante continua
r ',llll os malldanH'lltm da Lei nq 2.613/55.

Enl 1962. por via da Lei Delegada !leI li, de li de outubro, passava o Ser
vi\'o Social Hural juntamente com outros órgãos a constituir a Sllperintend~ncia

de Política Agrária (SL'PRA), entidade autárquica suhordinada como o era o
SSH. ao \JinÍstt'rio da Agricultl1l'a, I\a área da compett;!lcia da SUPRA fez-~e

constar a atrihu ção de, em caráter supletivo, promover, executar e fazer exe-
cutar, "nos termos da legisla\'fto vigente (' da que vier a ser expedida ".
"as medidas c(lmplPIlll'lltares de assistenc'a técnica, financeira, educacional e
sanitária, bem como outras de caráter administrativo '}\Ie lhe venham a ser
conferidas no seu rq~ulamento e legislação sllbsequente', (art. 29) (1n2) Para
o patr mônio da nova Superintendl.\ncia remeteu-se o patrimônio do Serviço
Social Rural em cuja constituição entrava, na conformidade do art. 2Q, 11, da
Lei nO 2.613/55, (\I~) o produto do recebimento de uma contribuição de 3$
(tn's por cento) l' 1% (11m por cento) whre a soma paRa mensalmente aos seus
empregados pelas pessoas naturais ou jurídicas mencionadas nos arts. 69 e 79
da mesma It'i. ("") Consequentemente, mandou o art. 8Q da Lei Delegada nQ

11/62 (1"~) aplicas.~(' a SUPRA parte de seus recursos em serviços de extensão
rural {' de assistl;llcia social aos trabalhadores rurai.~. d 'retamente, ou através
dI' ('()ll\'('nios com entidades pública<; OH privadas.
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o Decreto nl) 1.878-A, de 13 de dezemhro dI:' H162. (IO:l) aprovando () Ht:'·
gulamento da Superintendt\nda de Política Agrária (SCPHA), dá. nos tt'rlllos
de seu art. 18, a nm dos departamentos constitl.ltivos de sua org,miZ<l(;{lO _. D('
parlamento de Promoção e Organiza(;ão RlIl'al (DEPROR) - a incumht'ncia de.
entre outras atribu'ções:

- realizar, em cooperação com 6rgàos governamentais e I:'ntidadcs parti
cllJares, os planos educaciollais nos núcleos agrícolas;

- promover programas de cdllcal;ão sanitáría no meio fllral (' instaLlr am
bulatórios e outras unidades as.~i~teTlciais nos núcleos coloniais;

- prestar assistene'a social objetivando ao desenvolvimento das comunida
des rurais, em cooperação com outras entidades públicas t" particulares. En
quanto isso, ao Conselho Deliberativo (CD), a lei dá competência para fixar
diretrizes visando à aplicação dos recursos destinado.~ aos sl'tores de extensão
e assist{'ncia secial ao trabalhador rural, assim como para deliberar sobre planos
e programas, acordos e conV(~nios de l'xtensiOllismo t' 'l.~sist<'neia sucia! e aprc
ciar os seus resultados. (art. 14).

Como comequ{'ncia, é dado à SUPRA arrecadar a receita prevista na Lei
n'? 2.61:3, de 20 de setembro de 1955 (art. 28).

Em 1964, o art. 117 da Lei n'.' 4,504, de .30 de lluvembro (Estatuto da Terra).
transfere ao INDA (Instituto Naciona] de Desenvolvimento Agrário) as con
trhuições do Serviço Social Bural (já incorporado à SUPRA) relativas ,\ ex
tensão mral e 50% (cinquenta por cento) da arrecadação das contribuiçües
criadas peja Lei n\' 2.61.3/.35.

Em 1965, nova alterac.Jlo. através da Lei n'·' 4.863. de 29 de novembro, (I(l~)

que, nos termos do art. 35, § 2'\ VIII, eleva de 0,3% para 0,4% a contribuição
devida originariamente ao Serviço Social Rural. l'nderp(,'ando-a ao l:\DA em
consonância com () art. 117, da Lei nQ 4.504. retro citadn.

Em seguida, a Lei n<? 5.097, de 2 de sett'mbro de 1966, (IDO,) vem ext:nguir
os débitos fiscais decorrentes da aplicação dos artigos 6(·' e 7',) da Lei n'" 2.613/55
(li") correspondentes aos exercícios anteriores ao de 1966 (art. 19 ) e acumula
dos, por conseguinte, no decorrer de 11 anos (' meses. A Lei n'~ 5.097/66 dava
ainda aos contrihuintes que houvessem, nesse períodn. recolhido os tributos
fix,:dos pelos referidos art gos, a faculdade de utilizar o crédito respectivo, no
pagamento dos mesmos trihutos, quando devidos nos exercícios posteriores
(art. 2(·'). Considere-se qUf' os débitos fiscai~ extintos constituíam a pal'l'l' la
mais significativa do patrimôn o do Serviço Social Rural.

Ainda em 1966, o Deueto-Iei nl? 58, (''''') de 21 de novpmhro, estabelece,
no que tange à Lei n'.' 2.613/.'55:

- que os deitas da Lei nQ 5.097/66, (1<1") retro, não abrangiriam () disposto
11l) § 4'! do art. 6\) da Lei n9 2.613/55 (art. 10

); ("')

~ que a compensaçao dns débitos determinada pt>lo art. 2'.' da Lei n'·'
5.097/66, (lO") seria efetuada no prazo de dez anos. em parcelas iguais, servindo
o crédito, unicamente, para benefício do próprio contribuinte Oll seu Sn('·('ssor
legal, mediante abatimento ou ljuitac:;üo de contribuições vincenda.~ da mesma
natmeza (art. 2'~);
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- que a partir do exercício financeiro de 1967, os contribuintes a que se
refere o art'go 71) da Lei nl) 2.613/55, (11M) quando também contribuintes do
Imposto Territorial Rural, teriam suas contribuições calculadas na base de um
por cento do salário-mínimo regional, pa;-a cada módulo atribuído ao respectivo
imóvel rural, em consonància com o definido pelo inciso IlI, do art. 49 da Lei
n'.' 4.504/64 (art. 39); (M)

- que os proprietários de ;móvel rural com área igualou inferior a um
módulo ficariam isentos da aludida contribuição (art. 39, § 19 );

- que a eontrilmição retro seria recolhida conjuntamente com o Imposto
Territorial Rural, pelo lERA que baixaria as normas para a emissão dos corres
pondentes avisos e recibos e respect'va cobrança, promovendo a contabiliza
ç'ão e automático crédito ao INDA ... (art. 39, § 29 ). - Estas contribuições de
vidas ao INDA foram objeto de deduções, nos termos da Lei nl) 5.360, de 23 de
novembro de 1967; (lOõ)

- que a partir do exercício financeiro de 1967, se estenderiam às contribui
ções referidas na Lei nQ 2.613/55 ('I!') e no própr:o Decreto-lei n'.l 58/66, (11111)
no que coubesse, as disposições do art. 79 e parágrafo da Lei n9 4.357, de 16 de
julho de 1964, (111M) e dos arts. 15 e parágrafos, 16 e 17 da Lei n'" 4.862, de 29
de novembro de 1965. (1011) (art. 49 )

O Decreto-lei n'" 582, de 15 de maio de 1969, (11U) ao estabelecer medidas
para acelerar a Reforma Agrária e dispor sobre a organização e funcionamento
do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, além de dar outras providências,
desLna (art. 69 ) as contribuições criadas pela Lei n9 2.613/55, e'~) com as mo
dificações introduzidas pela Lei n9 4,863/65, (141~) ao IBRA, ao FUNRURAL e
ao INDA, de acordo com as seguintes proporções:

Ao lBRA:

- a) as contribuições a que se refere a Lei n'" 2.613/55 no caput dos seus
arUgos 69 e 7"', (il~) cuja arrecadação seria feita pelo próprio IBRA;

- b) 25% da receita resultante da arrecadação pelo INPS, da contrihuição
fixada na Lei n9 4.86.'3/6.5, em seu art. 3.5, § 2''', item VIII; (III~)

ao FUNRURAL:

- 50% da rece:ta resultante da arrecadação, pelo INPS, da contribuição
fixada no art. 35, § 21), item VIII, da Lei n<) 4.863/65; (1lI~)

II() iNDA:

- 25% da receita resultante da arrecadação, pelo INPS, da contribuição es
tipulada na Lei n9 4.863/65. (1lI~)

As contríbuições criadas pela Lei nQ 2.613/55, com as modificações intro
duzidas pela Lei nO;> 5.097/66 (1lO") e pelo Dec.-Iei n9 58/66, (1116) passaram a
constitu'r, também, uma das fontes de recurso do Fundo Nacional de Reforma
Agrária (criado pela Lei n9 4.504/64 (M~) - Estatuto da Terra), nos termos do
art. 99 do Decreto-lei n9 582/69, retro referido. (I lU)

A essa altura, o Governo expede o Decreto-lei n9 626, de 12 de junho de
1969, (lll) que dispõe sobre a liquidação de débitos de produtores rurais para
com o FUNRURAL; em seguida e, finalmente, procede à consolidação dos dis
positivos pertinentes às contribuições devidas à instituição, através do Decreto-
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lei n'! 1.146 de :31 de dezembro de 19"jO. ~ Este diploma legal, não só consolida,
como inova, desde que reduz a parcela contributiva criada pela lei de 1955,
conforme veremos a seguir, e a destina. na forma do art. W? do Decreto-lei n'!
582/69 (1111) e do art. 29 do Decreto-lei r,'.' 1.110nO, (''') ao Instituto :"racional
de Colonização e Reforma Agrária (I~CRA) e ao Fundo de Ass:stencia do
Trabalhador Rural (FU:\'H URAL). Este, criado segundo o art. 1,58 do Esta
tuto do Trabalhador Rural (Lei n'! 4.214/63), (~I) modificado na conformidade
do Decreto-lei n'·' 276/67; (I':J) aquele, <1<' acordo COIll o Dec.-Iei n'·' 1.UO, (112)

de 9 de julho de 1970, lei que, por sinal, extingu<, o Instituto Brasileiro de Re
forma Agrária (IBRA), o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário
( I~DA) e o Grupo Executivo de Heforma Agrária (GERA), passando ao
II\CHA (Instituto l\'acional de Colonização e Reforma Agrária) todos os di
reitos, competencia, atribuições e responsabilidades dos órgãos extintos. Aí es
t;\(}, pela terceira vez, em novas mãos, os d'reitos,competencia, atribuições e
responsabilidades atribuídm, originariamente, ao Serviço Social Rmal.

Ponhamos lado a lado os dois diplomas legais (Lei n'! 2.613/55 e Decreto
I<,i n l

.' 1.146/70) a fim de aquilatar as modifica<;()es introduzidas, as revoga,'ões
detuadas pelo novo ato legislativo e () que restou, finalmente, da lei primitiva:

LEI j\'í 2.613
DE 23 DE SETE~mRO DE 1955

Autoriza (/ P 11 rijo (1 crim rmw
F!lndaçiiv dcnominada Scrciç'v
Social Rmal.

Art. 5'! É devida ao SSR a con
tribuição de 3% (tres por cento) so~

bre a soma paga mensalmente aos
seus empregados pelas pessoas na
turais ou jurídicas que exerçam as
atividades industriais adiante enumc
radas:

1 Indústria do açúcar;

2 Indústria de laticínios;

.3 - Charqueadas;

4 - Indústria do mate;

5 - Extração de fibras vegetais e
descaroçamento de algodão;

6 - Indústria de beneficiamento
de café;

DECRETO-LEI [\J" 1.146
DE 31 DE DEZE\fBRO DE 1970

COllsolida os dis]JoSitiVi.1 so
brc as contribuiç6cs criadas
pela Lei 11(' 2.6'13, de 23 de se
tembro de 1955, e dá U-lrtras pro
lJid(!ncÚrs.

Art. 2'1 A contrihuição instituída
no "caput" do artigo fi" da L{'i n"
2.613, de 2.'3 de setemhro de 195,'), é
reduzida para 2,5% (dois e meio por
cento), a partir de l° de janeiro de
1971, sendo devida sobre a soma da
folha mensal dos salários de contri
buição previdenciária dos seus em
pregados pelas pessoas naturab e
jurídicas, inclusive cooperativa. (llIe
t'xerçam as atívidades abaixo em'··
meradas;

I - Indústria de cana-de-açúcar;

11 - Indústria de laticínios;

111 - Indústria de beneficiamento
de chá e de mate;

IV - Indústria da uva;

Texto a segUir comparado à Leí n(l 2.61.'3/55.
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LEI N.o 2,613
DE 23 DE SETEMBRO DE 1955

7 - Indú~trül de heneficiamento
dt' arroz;

8 - Extração do ~al;

!oi - Extraçüo de madeira. resina l'

lenha;

10 - Matadouros;

11 - Frigoríficos rurais:

12 Cortumes rurais;

13 Olaria.

§ 1',' As pessoas naturais nu juri
dicas que exerçam as atividades in
dustriais de que trata este artigo
deixarão de contribuir para os servi
~'os soeiais e de aprendizagem do co
mércio e da indústria, regulados pe
los Decretos-leis n0s 9.853, de 13 de
setembro de 1946; 9.403, de 25 de
junho clt' 1946; 4,048, de 22 de ja
neiro de 1942, modificados pelos De
cretos-leis nQS 4.936, de 7 de novem
bro de 1942, e n9 8,621, de 10 de ja
m'iro de.' 1Y46.

§ 2',) Ficam isentos das (~hrigações

referidas nestf' artigo as indústrias
caseiras, () artezanato bem como as
peCjuenas organizações rurais de
transfmmação ou beneficiamento de
prodlltos rurais do próprio dono {'

DECRETO~LEI N.o 1.146
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1970

v .- Indústria de extração e h~

neficíamento de fibras vegetais e dI:'
descaroçamento de algodão;

VI - Indústria de benefic'amento
de cereais;

VII - Indústria de beneficiamento
de café;

VIII ,- Indústria de extraç,lo de
madeira para serraria, de rcs 'n,l, le
nha e earvão vegetal;

IX - Matadouros ou abatedonm-;
de animais de quaisquer espécies l~

charqueadas.

§ 19 Os contribuintes de que
trata este artigo estão dispensados
das contribuições para os Serviços
Soc'iais da Indústria (SESI) 011 do
Comércio (SESC) e Serviços Nacio
nais de Aprendizagem Industrial,
(SENAI) ou do Comércio (SENAC),
estabelecidas na respectiva legisla
ção.

§ 2Y As pessoas naturais ou jurí
dicas cujas atividades, previstas no
artigo 6'1 da Lei n9 2.613, de 23 de
setembro de 1955, não foram incluí
das neste artigo, estão sujeitas a
partir de 19 de janeiro de 1971, às
contribuições para as entidades re
feridas no parágrafo anterior, na for
ma da respectiva legislação.

§ 3~' f.'icam isentos das obrigações
referidas neste artigo as indústrias
caseiras, o artesanato, bem como as
pequenas instalaçôes rurais de trans
formação ou beneficíamento de pro
dutos do próprio dono e cujo valor
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LEI N° 2.613
DE 23 DE SETEMBRO DE 1965

cujo valor não exceder de .
CrS 200.000.00 (duzentos mil cruzei
ros ).

§ .1'1 As pessoas naturais ou jurí
dicas que exerc;am as atividades in
dustriais enumeradas neste artigo não
se' eximem de contribuição ainda
quando em cooperativas de produ
ção.

§ 4'1 A contribuição devida por
todos os empregadores aos instituto,;
e caixas de aposentadorh (:' pensõe,;
(' acrescida de nm adicional de O,:3~f

(três décimos por cento), sobre o to
tal dos salários pagos e destinados ao
Serviço Social Rural, ao qual .~er;·l

diretamente entregue pelos respecll
vos órgãos arrecadadores.

Art. 79 As empresas de ativida
des rurais niio enquadradas no art. (39

desta Lei contribuirão para o Servi·
ço Social Rural com 1% (um por cen·

DECRETO-LEI N° 1.146
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1970

não excl'd('r de oitenta salúrim-mí
nimos regionais mensais.

Art. 3'! f: m;\IIticlo () adicion,l! de
0,4% ( luatro décimm por ccnto) ;1
contribuição pn>\idelll'iúria da~ elll
presas. instituído no § 4'! do artigo
6'·' da Lei n'i 2. fi 1.3. ele 2:3 de ,c!em
bro de 195.5, com a Ill()c1itica~'~l() do
artigo 3.5, § 2'·), item VIIL da Lei 11"

4.863, de 29 de 1l0\l'll1bro de 1D6;"5

Art. 4\' Cabe ao Institllt() '\acio
nal de PrevidencÍ<\ S(X'ial - I,\PS,
arrecadar as contrihui~'(~)['s de qu('
tratam os artigos 2'.' e :)'1 dl'Ste' Del'!'('
to-lei. nos termos elo artit;lI :ri da Lei
n'.' 4.863, de 2:3 de n()\"'lllhro lho
1965, com as modifi("l~'('l'S da I 'l'gis·
lação posterior.

§ 1U Pela prest,lçào dos serviços
de que trata este artigo. () lnstltllto
i'\acional de PrevílkIH·j" Soda!. sn:l
retribuído com perc{'llLl~t'Il1 calcula
da sobre o custo real do s('J'\,iç",

§ 2') A arfl't:ada,'iio (b contrihui
ção prevista !lO artigo 2" destl' De
creto-lei, relativa aos Il1fSl'S ,mtl'l'i (l

res a dezembro dt' 1970, inclusi\'e,
remanesce com () 1NCRA.

Art. 5~) f:. mantida a contribuição
de 1% (um por cento), instituída no
artigo 79 da Lei n') :2.613, de 2.3 de
setembro de 195.5, t:om a alteração
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LEI N.o 2.613
DE 23 DE SETEMBRO DE 1955

to) do montante e da remuneração
mensal para os seus empregados.

Parágrafo umco. Ficam isentas
da contribuição constante desse arti
go as pessoas físicas que explorarem
propriedades próprias ali de tercei
ros, cujo valor venal seja igualou in
ferior a Cr$ 200.000,00 (duzentos mil
crnzeiros ).

Art. 80? As contribuições dos que
não possuirem escrituração em for-

DECRETO-LEI N.o 1.146
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1970

do arUgo 3'-' do Decreto-lei n9 58, de
21 de novembro de 1966, sendo de
vida apenas pelos excedentes de ati
vidades rurais em i.móvel su)eito ao
Imposto Territorial Rural.

§ FI A contribuição é calculad.\
na base de 1~ (um por cento) do sa
lário-mínimo regional anual para (':I

da módulo, atribuindo ao respectivo
imóvel rural de conformidade com ()
inciso IH do artigo 49 da Lei li'"
4.504, de 30 de novembro de 1964.

§ 29 A contribuição é lançada e
arrecadada conjuntamente com <J Im
posto Territorial Rural, pelo INCRA
que baixará as normas necessárias de
execução.

§ 39 São isentos da contribuição
os proprietários de imóveis rurais:

a) de área igualou inferior a um
(1) módulo;

b) e os classificados pelo INCRA
como empresa rural, nos termos do
artigo 40, item VI, da Lei n? 4.304,
de 30 de novembro de 1964.

§ 49 A contribuição paga pelo
proprietário de imóvel rural, que ti
ver contrato de arrendamento ou de
parceria, poderá ser por ele conside
rada como seu crédito no respectivo
contrato.

§ 59 Os contribuintes nas condi
ções do artigo 1Q da Lei n9 5,360, de
23 de novembro de 1967, continuam
gozando das deduções aí previstas
dentro dos prazos estabelecidos de
conformidade com a mesma Lei.
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LEI N.o 2.613
DE 23 DE SETEMBRO DE 1955

ma legal serão calculadas à base do
salário-mínimo da região, acrescido
de 10% (dez por cento).

Art. 9'1 As contribuições devidas
ao SSH serão recolhidas na forma,
prazo e local que forem determina
dos no regulamento, incorrendo o
contribuinte, pelo não recolhimento
dentro em 120 (cento e vinte) dias
do vencimento, além dos juro'i de
mora, na multa de 10% (dez por cen
to), podendo a sua arrecadação ser
atribuída a entidades públicas 011 pri
vadas.

Art. lO. A aplicação do produto
das arrecadações será feita de acordo
com as normas a serem estabelecidas
pelo conselho nacional, devendo, no
entanto, 'ier empregada no ~funicípio

60% (sessenta por cento) da arreca
dação ali efetuada, destinando-se o
restante 20% (vinte por cento), para
aplicação pelo conselho estadual, ten
do em vista as zonas menos favo]'('
cidas do Estado, e 20% (vinte por
cento) pelo conselho nacional, olJL'
decido o mesmo critério.

Parágrafo único. As despesas ge
rais correspondentes a cada um drJS

órgãos executivos do SSR correrão
por conta das cotas de arrecadaçib
atribuídas ao mesmo.

Art. 11. O SSR é ohrigado a ela
borar anualmente um orçamento he
ral, cuja aprovação cabe ao Presiden
te da República, que englobe as pre
visões de receitas e as ap.licações dos
seus recursos e de remeter ao Tribu
nal de Contas no máximo até 31 de
março do ano seguinte, as contas da
gestão anual, acompanhadas de su-

DECRETO-LEI N.o 1.146
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1970
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LEI N.o 2.613
DE 23 DE SETEMBRO DE 1955

cinto relatório do presidente, indi
cando os benefícios realizados.

Art. 12. Os serviços e hens do SSR
gozam de ampla isenção fiscal como
se fossem da própria União.

Art. 13. O disposto nos arts. 11
e 12 desta lei se aplica ao Serviço 50
daI da Indústria (SESI), ao Serviço
Social do Comércio (SESC), ao Ser
viço Nacional de Aprendizagem In
dustrial (SENAl) e ao Serviço Na
cional de Aprendizagem Comercial
(SENAC ).

Art. 14. € o Poder Executivo au
torizado a abrir, pelo Ministério da
AgrieultUl'a, () crédito t'spedal dt'
Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões r1l'
cruzeiros) para satisfazer a dotac,;ão
prevista no artigo 2r~

Art. 15. Sera consignado anual
mente no orçamento geral da União
uma verba no valor de _....
Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de
cruzeiros) para atender às linalidade.\
previstas nesta lei.

Art. 16. Esta lei entrará em vigor
60 (sessenta) dias depois da data de
sua publicação, ft'vogadas as dispo
sições em contrário.

(D.a. de 2i-9-1955).

DECRETO-LEI N.o 1.146
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1970

Art. 6<:1 O INCRA fica autorizado
a cancelar os levantamentos e as ins
crições de débitos resultantes da con
tribuição instituída no art. 7° clll Lei
n'? 2.613, de 23 de setembro de lÇl55,
quando em dt'sacordo com as normas
do artigo .')'.' dest(' Decreto-lf'í.
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LEI N.o 2.613
DE 23 DE SETEMBRO DE 1955

DECRETO-LEI N.o 1.146
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1970

Art. 79 O INCRA promover.í. du
rante o exercício de 1971, ,1 restitui
ção dos créditos originários rle contri
buições extintas pela Lei nl? 5.097, de
2 de setembro de 1966, mediante a
apresentação aos seus órgãos regio
nais das respedivas notas de crédito,
expedidas pelo extinto II\DA.

Art. 89 Das decisões administrati
vas relativas à contrihuição de que
trata o artigo 5') deste Decreto-lei,
caberá recurso ao Terceiro Conselho
de Contribuintes em requerimento
protocolado, no prazo de trinta dias.
nas repartiçõos regiomris, estaduais
ou locais do INCRA, onde foi profe
rida a decisão.

Art. 9'" Dentro do critério de en
quadramento de contribuintes pre
visto no artigo 29 deste Decreto-lei, o
INCRA fica autorizado a transigir
com as entidades referidas no seu §
1°, pondo termo aos processos admi
nistrativos e judiciais decorrentes da
interpretação do "caput" do artigo 6'"
da Lei n9 2.613. de 23 de setembro
de 1955, desde que apurado o reco
lhimento da contribuição a alguma
das entidades em causa.

Art. 10. Nos termos do artigo 4'.'
do Decreto-lei n'? 58, de 21 de novem
bro de 1966, são extensivas às cdTllri
buiçães de que trata este Decreto ·lei.
no que couber, as dísposições do ar
tigo 79 e parágrafo da Lei n') 4.3.57,
de 16 de julho de 1964 e dos artigm
15 e parágrafos 16 e 17 da Lei n'·'
4.862, de 29 de novembro de 1965,
na forma vigente.

Art. 11. São revogados os artigos
69 e 79 da Lei n\! 2.613, de 23 de sc-
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LEI N.o 2.613
DE 23 DE SETEMBRO DE 1955

DECRETO-LEI N.o 1.146
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1970

tembro de 1955, e o artigo 3Q do De
creto-lei n9 58, de 21 de novembro
de 1966, ressalvados seus efeitos man
tidos nos termos deste Decreto-lei..

Art. 12. Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação.

(D.O. de 30-12-1970).

Anteriormente à refonna da Previdência Social Rural operada em 1971,
temos ainda o Decreto-Iei n9 926, de 10 de outubro de 1969, que instituiu a
Carteira de Trabalho e Previdência Social e alterou dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho e do Estatuto do Trabalhador Rural. (na)

III - O PRORURAL

A Lei Complementar n9 11171 (iH) revoga não s6 os Decretos-leis 564 ()
704/69, como:

- o título IX da Lei nQ 4.214, de 2 de março de 1963, (Ml) contenedor
das disposições do Estatuto da Terra sobre a Previdência Social Rural;

- o Decreto-lei n9 276, de 28 de fevereiro de 1967, (llfI) que alterou
dispositivos da Lei n? 4.214/63;

- o Decreto-lei nQ 3.200, de 19 de abril de 1941, (1Hl) no que diz com
o art. 29 e respectivo parágrafo único atinentes à concessão do abono familiar
ao chefe de família numerosa.

De maneira que aquela lei complementar recomeça a montar o eS{Juema
da previdência social rural, praticamente, da estaca zero.

Institui, para tanto, o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural 
PRORURAL - cuja execução remete ao Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural - FUNRURAL - pessoa jurídica de natureza autárquica diretamente
subordinada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social.

A Lei complementar nQ 11/71, nos termos do Regulamento aprovado pelo
Decreto n? 69.919, (1ll;) de 11 de janeiro de 1972 considera beneficiários do
PRORURAL:

"I - na qualidade de trabalhadores rurais:

a) a pessoa física que presta serviços de natureza rural diretamente
a empregador, em estabelecimento rural ou prédio rústico, mediante
salário pago em dinheiro ou parte in natura e parte em dinheiro, ou
por intermédio de empreiteiro ou organização que, embora não cons
tituídos em empresa, utilizem mão-de-obra para produção e forneci
mento de produto ayário in natura;
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b) O produtor, proprietário ou não, que, sem empregado, trabalhe na
atividade rural, individualmente ou em regime de economia familiar,
assim entendido o trabalho dos membros da família indispensável à pró
pria sl1bsi.~tencia e exercido em condições de mútua dependencia e
colaboração."

E como dependentes, aqueles como tal definidos na Lei Orgânica da
Previdéncia Social e legislação po.çterior pertinente aos segurados do Sistema
Geral da Plevidencia Social. Conseqüentemente, a perda da qualidade de de
pendente ocorre nas mesmas circunstâncias apontadas por aquela legislação.

O PRORURAL, dentro do novo esquema proporcionado pelas d'las últimas
leis em pauta. proporciona ao trabalhador rural benefícios peculliários e b{'ne
ficios em serviços.

Os benefícios pecuniários constam de: aposentadoria por velhice, aposen·
tadoria por invalidez, pensão e auxílio funeral; os benefícios em serviços são
representados por serviços de saúde e serviço social.

Vejamos os benefícios pecuniário~.

1) APOSENTADORlA POR VELHICE

o benefício é devido ao trabalhador rural maior de sessenta e cinco anm
e que seja o chefe ou arrimo de sua unidade familiar, considerada esta unidade,
como o conjunto de pessoas vivendo total ou parcialmente às expensas de Im)

trabalhador rural, na qualidade de dependente. A aposentadoria por velhice
equivale a uma prestação mensal de sm (dnCJüenta por cento) do salário-mí
nimo de maior valor no País.

O Regulamento do PRORURAL nào contempla a necessidade de aposentar
a mulher trabalhadora rural e chefe de unidade familiar aos sessenta anos.
Disto cuidava o Regulamento da Previdencia Social Rural aprovado pelo
Decreto n\-' 65.106, de 5 de setembro de 1969, em função dos Decretos-leis
564 e 704/69, revogados segundo vimos, pela Lei Complementar nÇl 11171.

2) APOSE~TADORIA POR INVALIDEZ

A apmentadoria por invalidez pressupõe que o trabalhador rural seja
portador de enfermidade 011 lesão orgânica que o torne incapaz, total e de·
finitivamente, para o exerdcio de qualquer atividade. A lei não é explícita
neste particular, mas naturalmente, quer expressar que se trata de atividade
capaz de garantir a subsistência do trabalhador. A invalidez há de ser ca
racterizada por meio de perícia médica determinada pelo FUNRURAL, mar
eando a data do respectivo laudo, o limite a partir do qual é pago o benefício.
Cabe ao FUNRURAL verificar, até que o aposentado atinja a idade de 55
anos, se o estado determinante da invalidez persiste ou não, para efeito do
cancelam..:nto ou manutenção do benefício, conforme o caso.

A aposentadoria por invalidez não é acumulável com a aposentadoria por
velhice e, como esta, só pode ser concedida ao chefe ou arrimo de família,
exceção feita ao caso de trabalhador rural que não pertença a qualquer unidade
familiar e nem tenha dependentes.
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3) PENSÃO

A pensão por morte devida aos dependentes do trabalhador rural, a partir
da data do óbito, consiste numa prestação mensal equivalente a 3m (trinta
por cento) do salário-mínimo de maior valor no País. A morte presumida do
trabalhador, declarada pela autoridade judicial competente, seis meses após
o desaparecimento, determina a concessão, nas mesmas bases, do mesmo be
nefíeio; enquanto que o desaparecimento devidamente comprovado, em acidente,
desastre ou catástrofe, independentemente de prazo ou declaração judiciária,
dá aos dependentes do trabalhador direito a pensão provisória - provisória
porque cessará na hipótese de reaparecer o desaparecido. A lei, nesta hipótese,
desobriga os beneficiários da reposição das quantias recebidas. A importância
equivalente à pensão é rateada entre os dependentes habilitados, em partes
iguais, a não ser que os beneficiários, maiores e capazes, concordem expres
samente, em que ela seja paga por inteiro ao substituto do chefe ou arrimo
da unidade familiar. No caso de rateio a medida que se extingue o direito
a cada quota, procede-se a novo rateio entre os pensionistas remanescentes, até
que se extinga a pensão ao extinguir-se o direito do último pensionista.

4) AUXILIO FUNERAL

o auxílio funeral é devido, exclusivamente, por morte do trabalhador rural,
chefe ou arrimo da unidade familiar, a não ser que se trate de trabalhador
isolado, sem dependentes, não participante de qualquer unidade desse teor.

O benefício, pago a quem quer que tenha, comprovadamente, efetuado
o sepultamento às próprios expensas, corresponde a um salário-mínimo regional.

Os benefícios em serviços implicam em Serviços de Saúde e Serviço Social.

Consistem os serviços de saúde em;

1) prevenção às doenças e educação sanitária;

2) assish~ncia à maternidade e à infância;

3) atendimento médico e cirúrgico em ambulatório, ou em regime de in
ternação hospitalar, ou, ainda, em domicílio;

4) exames complementares;

5) assistencia odontológica, clínica e cirúrgica.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Esses serviços serão prestados de acordo com as possibilidades orçamen
tárias oferecidas pelo FUNRURAL, em regime de gratuidade total e parcial,
segundo a renda familiar do trabalhador ou dependente. Serão gratuitos, em
princípio, para os beneficiários assalariados em geral (a gratuidade, porém,
não se estende ao fornecimento de medicamentos, exceto em se tratando de
internação hospitalar); serão custeados em parte pelo produtor rural, quer seja
proprietário ou não, sem empregado, e que trabalhe na atividade rural, indi
vidualmente ou em regime àe economia familiar.
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Os serviços sociais, que tem por finalidade melhorar os hábitos e as con·
dições de existeneia do trabalhador rural t' seus dependentes, compreendem;

1) assistencia jurídica para hahilitação aos henefícios t'IH juizo ou fora
dele;

2) pesquisas destinadas ao conhecimento do meio rum I. das reaL~ condi
ções de existencia dos trabalhadores;

3) fornecimento de medicamentos 11a forma do art. 1" do Decreto núme
10 68.806, (117) ou seja, por preç'os acessíveis, tendo em vista as condições
econômicas do beneficiário;

4) incentivo à habilitação e aproH'Ítamento. no meio mral. de pessoal
destinado ao desempenho de serviços allxiliares de enfermagem. obstetrícia e
puericultura;

5) colaboração com serviços dE' prl'H'n.",ào ilS doenças (' de educação sa
nitária.

E vedada a execução do serviço social diretalllente pelo FU:\'RURAL. que
deverá propiciá·lo através de acordo ou com'(;nio com entidades sindicais ru
rais e órgãos federais, estaduais, municip<us ou instituiçôes de direito privado,
consideradas de utilidade pública, inefu~i\e estabelecimento de ensino, que
mantenham serviços especializados.

Constituem fonte de arrecadação do PRORUH.AL:

1) a contribuição de 2% (dois por cento) devida pelo produtor, sobre o
valor comercial dos produtos rurais, e recolhida:

a) pelo adquirente, consignatário ou coojJt'rdtiva que ficam sub-rogados
para esse fim, em todas as obrigações do produtor:

b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar ~ellS produtos ou ven
dê-los, no varejo, diretamente ao consumidor;

2) o adicional à contribuição previdenciária das l:'mpresas, adicional esse
instituído pelo § 41;1 do art. 60 da Lei nO 2.613. de 23 de setembro de 1955, (!IM)
à base de· 0,3% (três décimos por cento) e destinado ao Serviço Social Rural;
posteriormente elevado paTa 0,41: (quatro décimos por cento), nos termos do
art. 35, § 2°, item VIII, da Lei nO 4.863, de 29 de novembro de 1965, (lill4) €

destinado ao INDA; agora, na conformidade do art. 15. lI, da Lei Comple
mentar nO 11. de 25 de maio de 1971. elevado para 2,6% (dois e seis décimos
por cento) dos quais 2,4% (dois e quatro décimos por cento) cabem ao
FUNRURAL.

Sobre os recursos provenientes da fonte de arrecadação de que trata o
item 2 supra, baixou o Governo o Decreto ni) 70.045. de 25 de janeiro de
1972, (118) autorizando o Banco do Brasil a transferir aquelas contribuições
para o Fundo de Assistencia ao Trabalhador Rural (FU1\1RURAL), bem assim
a parte a elas correspondentes por multas, correção monetária e juros de mora
arrecadada pelo Instituto Nacional de Previdencía Social - INPS,

As últimas leis supra referidas marcam, pode-se dizer, uma nova época
para o trabalhador rural, sobejamente lembrado, segundo tivemos oportunidade
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de verificar, na letra da copiosa legislação que em torno dele se construiu a
partir de 1930 - ou mais precisamente, a partir da criação do Serviço Social
Rural, em 1955 -, completamente esquecido, no momento da utilização do
princípio legal para solução do caso concreto.

E a verdade é que o problema causava apreensões. Esquecia-se cerca de
5()jI; da população brasileira - a população vinculada ao campo; provocava-se,
consequentemente, o exodo rural, o paulatino e crescente enfraquecimento da
economia agrária. Em São Paulo, o Presidente da Cooperativa Central dos
Produtores de Açúcar e Alcool do Estado - lorJ!:e Wolney OtaIla - em dezem
bro de 1970 fazia-se porta-voz dessas apreensões (O Estado de São Paulo 
~12·1970):

o fortalecimento do setor agrícola, de forma a capacitá-lo a responder
positivamente aos elevados encargos que lhes são atribuídos no pro
cessO de desenvolvimento, depende, dentre outras causas, àa possibi
lidade de se oferecer condições para que o homem se fixe no campo.
E dentre os vários fatores que contribuem para isto, um sistema de
assistência e previdência social rural condizentes se coloca como um
fator de fundamental importância.

A previdência social deve desenvolver esforços para evitar os fluxos
de migração rumo às cidades. e deve se antecipar a ela, não esperando
que ela ocorra, mas estando aparelhada para recebe-la."

Corno poderemos deseiar expandir o nosso produto agrícola, à taxa de 12
a 15~ ao ano. se não encontramos uma solução compatível para a mão-de-obra
utilizada, que se constitui no seu fator de produção de primordial importânc:a?
- indaga o articulista.

Aos poderes públicos, evidentemente não escapava o abandono do rudeola
e as funestas conseqüências desse abandono; assim como não lhe passava des>
percebido o lamentável desencontro entre o tratamento dispensado ao traba
lhador do campo e ao opetário da indústria.

ü Presidente Médici. já ao assumir a Presidencía da República, reconhe
cia que "desde os anos de 50, nosso esforço desenvolvimentista vem sendo pre
dominantemente industrial e de forma desequilibrada em relação ao setor agrí
cola"; e aquilatava que, "para a correção dessa anomalia, era e é necessário
considerar o homem, inclusive e primordialmente o homem do campo, a pri
meira das nossas infra-estruturas básicas." A partir da valorização do camponês,
comprometeu-se, então, o Presidente a "realizar a revolução no campo,. .. para
suprir as necessidades de nosso imenso continente humano e ajudar a humani
dade sempre e mais faminta".

Em consonância com esses propósitos, o Presidente Médici remeteu ao
Congresso Nacional, através da Mensagem n9 31, de 5 de abril de 1971 (CN)
- nQ 40/71, na origem - o Projeto de Lei Complementar nQ 1, de 1971 (CN),
que veio a se trans.formar na Lei Complementar nQ 11/71, instituidora do Pro
grama de Assistência ao Trabalhador Rural (PATRU, no Projeto; PRüRURAL,
na lei complementar).
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A iniciativa presidencial repercutiu em todo o País. Foi objeto de estudos
e comentários divulgados pela Imprensa. A Federação da Agricultura do Es
tado de São Paulo, por exemplo, emitiu através de seus órgãos técnicos, pare
ceres dos pontos de vista técnico e jurídico, matéria publicada por O Estado
de São Paulo, de 2 de maio de 1971, sob o título "Empregadores analisam
previdencia rural", e que julgamos interessante transcrever:

"ASPECTOS ECONÔMICO-RURAIS

A Assessoria Técnica da Federação da Agricultura do Estado de São
Paulo manifestou-se da seguinte maneira:

"Com o aplauso da Confederação Nacional da Agricultura, segundo
se noticiou, encaminhou o Presidcnte da República ao Congresso Na
cional projeto de lei instituindo o Programa de Assish~ncia ao Traba
lhador Rural (PATRU), no qual, entre outras medidas, restabelece a
aposentadoria e o auxílio-invalidez para o trabalhador rural e dá pen
são a seus dependentes. Os objetivos da Previdéncia Social, de acordo
com o Estatuto do Trabalhador Rural e o Decreto-lei n9 276 que o
modificou, podem ser as.~im comparados aos constantes do projeto pre
sidencial:

Estatuto Dec.-leí 276 Proieto

Auxílio maternidade X
Auxílio doença X
Aposentadoria para invalidez X X
Aposentadoria para velhice X X
Pensão a dependente X X
Auxílio funeral X X
Assistência médico-social X X X

Para atender ao novo programa previdenciário, o projeto em análise
maiora: I) de 0-4% para 2,6% a contribuição das empresas vinculadas
ao INPS, que é calculada sobre a folha de pagamento do respectivo
pessoal, sendo que 0,2% continuará a ser destinado ao I~CRA, ficando
com a previsão social rural não mais apenas 0.2% mas, sim, 2,4%;
2) de 1% mais 2% a contribuição dos produtores rurais, calculada so
bre o valor da produção comercializada pelos mesmos.

A Constituição Federal, em seu art. 165. item XVI. estabelece que
aos trabalhadores será assegurada "previd('nda social nos casos de
doença, velhice, invalidez e morte, seguro-desemprego, seguro contnl
acidentes de trabalho e proteção da maternidade, mediante contribui
ção da União, do empregador e do empregado".

A previdencia rural não se coaduna com esse item, pois ela é proces
sada sem a participação da União e sem a participação dos emprega
dos. O seu custeio será atendido por contribuições dos produtores
rurais (que inclusive poderão não ser empregadores) e de emprega
dores vinculados a outro sistema previdenciário.

Esse sistema de custeio já vem de outras leis, já vem do Estatuto do
Trabalhador Rural, de modo que a inconstitucionalidade não é ino
vação do projeto presidenciaL Ao que se saiha. este vício COTlstitu·
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danai não foi levado anteriormente ao conhecimento do Poder Judi
ciário, mas tem-se conhecimento (consoante o jornal O Estado de São
Paulo, de 2-4-71, lembra) de que existe mesmo parecer do jurista
Vicente Rao nesse sentido.

Pode-se, pois, dizer que todos os produtores rurais e suas entidades
representativas aeeitaram, sem refutações, a imposição legal, de ma
neira que só nos caberia referir a esse ponto, digno de reexame por
parte dos interessados. Nestes comentários abordaremos tão apenas
as implicações econômicas do projeto do Governo.

O projeto, como vimos, vai dobrar a contribuição dos produtores ru
rais (aumento de 100'lí) e elevar de 12,3% a das empresas vinculadas
ao Il\PS, cálculo sobre o total que hoje o empresário paga, que é de
17,8$. Como se comportarão uns e outros em face desse encar~o?

Terá a agricultura capacidade para arcar com a majoração? Ainda
mais: tem a agricultura hoje em dia condições de estar contribuindo
para a previdência rural?

O Ministro do Trabalho entende que o projeto não causará dificulda
des à economia rural. Isso significa entender S. Ex~ que o ônus será
transferido pela agricultura aos compradores da produção agrícola.

Desde logo podemos dizer que estes (comércio e indústria) prova
velmente não absorveriam esse Ônus, mas o transfeririam aos consu
midores. Mesmo quando o Governo vigia os preços do comércio, ga
rante-lhe a fórmula CDL, o que quer dizer qUE o consumidor vai
pagar o preço por que os comerciantes compram o produto, suas des
pesas operacionais e ainda o lucro.

Quanto à indústria, ela incorpora ao custo de seu produto o que gasta
com a mão-de-obra, na qual inclui as despesas previdenciárias.

Assim, comércio e indústria não terão maiores dificuldades em se li
vrarem da majoração determinada. Resta, assim, a agricultura.

A agricultura não pode agir da mesma forma (lue o comércio e a in
dústria. Não é ela que estabelece o preço dos produtos rurais, mas o
mercado, e este não leva em conta ao fazê-lo o custo para produzi-lo.
A variação do preço de quaisquer dos componentes que formam o
custo do produto rural não tem reflexos - a não ser em longo período
de tempo - no valor dos produtos agrícolas no mercado. Os compra
dores, somente em casos excepcionais (quando a produção escasseia),
é que podem transitoriamente absorver qualquer aumento, mas, em
geral, no dia-a-dia, quem se vê compelido pelo empregador a absorver
os aumentos de custo é o próprio produtor.

Se no caso do açúcar, por exemplo, o consumidor será obrigado a pa4
gar a majoração de custo imposta ao produtor (porque se trata de
produto cujas margens de comercialização estão todas elas tabeladas)
graças a medidas de alçada do Governo, nos demais produtos isso não
acontece. O preço da berinjela ou do feijão; o preço do milho ou da
acelga; o preço do palmito ou do algodão continuarão sujeitos às leis
do mercado. Os produtores terão que vender seus produtos pelos pre-
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razão, (luan<!o muíto. das varia
comerciantes (Jue tt'm maior po-

ços que os compradores fíxarem, ('m
ções estacio'1ais. ~o mercado são os
der de barganha.

Já perguntamos se a agricultura tinha condições de pagar a contri
huição de 1% e de assumir a majoração de 100% prevista no projeto.

Nossa resposta é pela negativa e nào há dificuldades para responder.

AtraVl'.~sam as empresas agropecuárias, das pequenas unidades fami·
liares às grandes organizaçóes, llma fase de descapitalização. Isso não
é novidade e todos (luantos analisam as estatísticas chegam a essa
conclusão. reconhecendo. todavia, os estudiosos que o atual Coverno
t{'m procurado conter o processo.

\1as a verdade é que de está em curso. Não somos nós apenas que
afirmamos. O ilustre Eng.-Agr. Antônio José Rodrigues Filho. até há
pouco Secretário da Agricultmu e hoje Vice-Governador de São Paulo,
pronunciando-se sobre problemas agropecuários durante as solenida
des comemorativas do ·12" aniversário de \larília, disse, a propósito
da descapitalizaçúo (1<1 agricultura (O Estado de Süo Paulo, 6-4-71):
"Ela existe no setor agropecuário (' torna-se desnecessária qualquer
tentativa para êsconck-la."

Atribui S. Ex" o fenllllleno ao desvio li\' fecursos financeiros para Os

grandes centros, em clplrin1t'nto dos pe( [uenos núcleos econômicos.

Ora, fluem está sc' dcscapita lizando não tem cOlldiçôes para contribuir
com nada para ningubn. (lu,mto mais ter snas contribuieJ)es elevadas
e logo de 100'k!

E: evidente qlle a agricIIlt1ll'a toi llma das financial1ora, do desenvol
vimento industrial. Craç,ls aos ]'('l'ursos qUE' PIa gefou ~' aos tabela
mentos de scus prndutos a que foi slllJmdida, f:. q~H' se pode implan
tar e expandir () nosso parque industrial.

O President!' da Repúhlica, em SlIa mellsagem ao Congresso declara
sef necessúrio que "a cidade ajude o campo. CO\10 O CA;"'IPO VEM
AJUDA:'>JDO A CIDADE". Estamos d(' inteiro acordo cum S. Ex''. mas
gostaríamos de v('r e.ssa política ~lpli(':lda eom mais rea liSllW. Dl! st'ja.
deixar todo o financiamento da prt'vid~'ncia fUfal entrcgut' às <:idades,
ou seja, à<jucl~'s que. !las <:iJades, desempenhem as mais variadas
ocupaçôes t' atividades.

Isso nos leva, pois, a pleitt'ar que o Covl:'rno. ao invt:'s de majorar a
('ontribui<;.'ào hojt' imposta aos produtores rurais, cancefe·a. anule-a,
extinga-a.

A medida consubstanciada no projeto. relativa à majoração das con
tribuições dos produtores rnrab, terá ainda outra eonseqüt\ncia danosa.
Vejamos:

Determina a lei vigente (e assim também o projeto) que os produ
tores rurais recolham diretamente suas contribuições apenas quando
industrializem, eles próprios, seus produtos. .\ios demais casos, serào
Os destinatário.~ dos produtos os responsúveis pejo recolhimento das
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contribuições. Quem são esses destinatários dos produtos agropecuá
rios? Os comerciantes e industriais diretamente ou através dos con
signatários.

Até aí, perfeito o esquema, Acontece, no entanto, que o legislador
(e o redator do projeto presidencial) cons'deram as cooperativas como
"destinatárias" dos produtos de seus associados. Terão elas, assim,
apesar de reconhecidamente serem uma extensão do estabelecimento
de seus associados (consoante o art. 105 do Decreto n9 60.597/67),
que recolher a contribuição devida pelos produtores seus associados.
E que é que tem isso demais? Várias conseqüencias.

O produtor isolado (não cooperativo), ao vender sua produção ao co
mércio e à indústria, ou ao enviá-la a um consignatário, não tira di
nheiro do bolso para pagar a previdencia rural. Nos dois primeiros
casos, são os comerciantes e industriais que descontam do preço de
compra a taxa da contribuição. No terceiro caso, o consignatário, ao
acertar as contas com ° produtor, realiza o desconto.

Se o produtor vende sua produção a prazo, sua situaçâo não se altera.
Se à vista, recebe o preço H()uido; se a prazo, fica com um crédito
do qual já se descontou o valor da contribuição devida.

No caso do produtor cooperativado, as coisas se passam diferente
mente. O produtor carece manter, previamente, em mãos da coope
rativa o capital de giro necessário ao recolhimento da contribuição.
Cooperativa, como todos sabemos, não é uma empresa que tenha, sob
esse ponto de vista, economia independente da de seu associado. Se
ela tem (Iue pagar alguma coisa em nome dele (ICM, FUNRURAL
etc. ), nâo tem de onde tirar o dinheiro senãe- naquele capital que os
associados lhe proporcionaram. Já está havendo e se agravará a desi
gualdade de tratamento que a lei dispensa a produtores cooperativados
e não cooperativados. Essa discriminação tem implicações graves.
It que a cooperativa se torna, dia a dia, menos atrativa para os agri.
cultores, cuja cooperativação o Governo insufla e fomenta através de
departamentos especializados, De fato: ao passo que os produtores
iso7ados (não coo~erativados) estão hvres de pagar o leM e o FUN
RURAL (para citar apenas dois casos de patente discriminação) os
produtores cooperatit'ados tem sido compelidos a manter inativo (pelo
menos para eles) um vultoso capital em poder de suas cooperativas.
Essa deterioração da imagem da cooperativa junto aos agricultores
não é nada boa por mil razões, inclusive porque tal tipo de sociedade
presta relevantes serviços aos produtores, aos consumidores, às auto
ridades e a toda a comunidade, indistintamente, não vindo a pelo
mencioná·los aqui, um a um.

Chegamos, pois. ao fim de nossos comentários com estas conclusões:
1'!-) A majoração das contribuições para a previdência rural se fez
desproporcionalmente, em detrimento do produtor: de l()f)$ para este
e de" 12,3$, calculada sobre o total que o empresário hoje paga, que é
de 17,&{, para os demais contribuintes.
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2\1) O tributo tera (lue ser absorvido pelo produtor rural, através do
menor preço que receberá por seu produto, enquanto os demais con
tribuintes o transferirão, facilmente, ao consumidor.

3'!-) A majoração das contribuições devidas pelos produtores rurais aO
FUNRURAL se dá num momento em (Iue eles se descapitalizam e,
pois, estão incapacitados de assumir novos encargos.

4'!-) A majoração das contrihuiç'Ões também resultará na deterioração
da imagem da cooperativa junto aos produtores rurais.

Acresce, ainda, uma cin:UIlstància final, de prova difícil, mas larga
mente conhecida. É que a cooperativa, mercé de sua sistemática ope
racional (severo e idôneo registro de todas as operações), compele os
produtores a serem contribuintes integérrimos do Erário e, assim, tam
bém, do FU~Rl)RAL. I\ão podemos dizer o mesmo dos demais des
tinatários da produção agrícola. E não é infundada nossa descrença.
Uma busca no noticiário dos jornais nos mostrará que a sonegação
fiscal não é nenhuma figura de retórica na área comercial. Assim,
igualmente sob esse aspecto, a majoração é danosa às cooperativas."

ASPECTOS JURÍDICOS E VIABILIDADE

A Assessoria Jurídica da FAESP elaborou () seguinte parecer:

"O entendimento anteriormente manifestado pela FAESP ao Ministério
da Agricultura sobre a matéria foi no sentido da distensão do próprio
Plano Básico: a) num critério associado de atiüidadc (exemplo: cafei·
cultura) e de implantaçâo rcgiond (exemplo: região de São Paulo); h)
a abrangcncia contributiva de todos os integrantes da respectiva forç'a
de trabalho; c) ain ~a a abrangt"ncia, se bem (lue facultativa, dos inte
grantes de atividades ao mesmo não sujeitas, obrigatoriamente. mas que
se interessam em se colocar ao seu pálio, e ° que poderiam fazer, desd"
que ele se apre~entasse regionalmente impositivo pam alguma atividade
específica (exemplo: atividade abrangida, de modo obrigatório, cafei
cultura: atividade de adesão facultativa, pecuária de leite etc.); e d)
que o cálculo Jo importe a ser arrendado, visando a uma simplificação,
se baseasse no salário-mínimo de cada localidade, mas com o recolhi
mento feito semestralmente pela cate~oria profissional. Corno opção,
ainda foi sugerido que a cobertura dos serviços assistenciais em causa
poderia ser feita pelo mesmo si~tema contributivo do FUNRURAL (1%
sobre o valor mercantil dos produtos furais) e que se mostra de ca
pacitação satisfatória ao aludido fim, conforme se tem dos dados a se
gnir, orçados para São Panlo em 1970:

Arrecadação . . .
Encargos. . . . . .. . .
Saldo .

Cr$

37.709.881,00
19.308.000,00
18.401.881,00

o projeto governamental, já divulgado, generaliza os benefícios assis
tenciais, no modo que especifica no respectivo textu (art. 21}), fazendo·
o em favor de todos os trabalhadores rurais e dos participantes de pe
quenas empresas familiares.
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Procede de maneira parcimoniosa na concepção dos benefícios, qut'
não passam em nenhum caso de 50% do salário-mínimo.

A proposição aponta como fonte de receita econômica, para os en
cargos gue cria: a) a tributação de 2Z sobre o valor mercantil dos pro
dutos rurais; b) a tributação de 0,4% sobre a folha de pagamento das
t'mpresa, (pIe industrializem produtos agrícolas (Dec.-Lei n'l 1.146/70);
e c) até 20% do montante da contribuição síndical, eabente As enttdades
de classe das categorias profissional e emnômic:u.

Sabendo-se que o fU;\;RURAL em São Paulo atinge aproximadamen
te 1/3 (33%) da Arrecadação Federal, tem-se que o total, aqui, corres
ponderia em númerOs redondos a Cr$ 22~.000.000,00; importância es
sa que deverá, basicamente, ser o sustentáculo dos encargos em trato.
Mantemos dúvida quanto à viahilidade econômica do alndidn Pla
no Governamental. nos tt-rmos em que foi apresentado; mas não dis
pomos de informes para conferi-lo, convenientemente, no particular.

Entendemos lJue a modalidade dI:' custeio a receber preferenda seria:

a} do FUi'\RURAL, sem taxa exorbitante; e b) igual parcela, contribu
tiva, da Uniüo.

Um ponto l't'HSuráve!, do citado Plano, está na cota imposta à arreca
da(;ãn sindical das entidades da espécie e que pode ir até 20% do res
peetivo montante. Om, se os recursos com que algumas delas contam,
no momento, mostram-se insuficientes .;. satisfação de seus encar~os (é
o caso das entidades representativas :la categoria econômica), a que
se dizer entào com () mencionado earte?

Entre o Plano Governamental e as sugestões em época anteríor ofere
cidas pela FAESP ao Ministério da Agricultura, existem inúmeros pon
tos de- eontato, (' dentre os quais destacamos:

I} a mantença da prestação de serviço pelo FUNRURAL, sob um cri
tério duplamente aconselhável, 0\1 seja: I - de maior economia pela
centralização administrativa e Jl - demais eficiencia, pela unidade de
direçiio; 2) a indicação dos sindicatos como entidades auxiliares da
atividad!· as.~istl'n('iaL 3) a escolha da contribuição sobre o valor mer
('antil dos produtos. para sustentação econômica dos serviços; 4) o di
reito :1 aposentadoria; (' ;)) a dilargação do Plano ~~sistenda\ a todoG
os integrantes da força de trabalho rura!."

Hellovam-se as Ill:mifestaç'ões em torno do PRORURAL, após a regulamen
tação da matéria nos termos do Decreto nl~ 69.919, de 11 de janeiro de
1972. (llll) Comenta [) Jornal do Brasil, sob o tema "PRORURAL", em 13 do
mesmo mês:

"O Regulamento do Programa de Assistencia ao Trabalhador Rural - o
PRORURAL anteontem aprovado - vem tirar o assalariado rural de
lima situação indigna: a de trabalhar apenas para a sua subsistência,
sem qualquer garantia por invalidez ou velhice. Trata·se, portanto, de
um ato mínimo de justiça que o crescimento econômiL'Ú do país, e em
particular a reativaç'ão das atividades agrícolas, está em condições de
sobscrever.
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o C!l.I,teio do programa de !wnefícios prpvidelldúrios já e.~tá ddillLlo
em dec:reto. Uma pan,p]a das c()ntribUl~'ücs cabe no produtor, devida
sobre o valor comercia) do.~ produtm, e conwçOll a :oier arrecadada em
julho último. O Ministério do Trahalho já amealhou. até dezembro,
recursos da ordem de Cr$ 1.600 mil. destinados ;1 eOl)ct'.<;são do.<; pri
meiros benpficios.

Tudo parece promissor neste início de programa. As pro\'id(~ncias foram
t"ormllladas Sem precipitações. iJ margem dos paternalismos de tipo de
magógico flHe invalidara.m no passado as tcntativ,lS de protc~'áo ,10 tra
halhador do campo. Caherá ao Fundo dI.' :\ssist(~mü ao Trahalhador
Rural ~ o FU\:RUR:\L - administrar os !'ccurs'}" lHas o \Iilli.xtt'rio do
Trabalho conta l'om a colahoral,::lO íntima dos sindicatos, que t(~m lTle
vantc missâo a cllmprir. tanto na divlJ Igaç:ão do plilJlO assistencial quan
to na fi.'ic<I]jya\,úo do~ henefícios devido.~.

Aposentadoria ROS 6.5 anos de idade ou por invalidez. auxílio para tu
nl'rai~ e serviços de .~aúdt' t' de assjstt'ncia social. estes inteiramente
gratuitos..~üo os henefícim que cohrem (J trahalhador rtlrid e setls de
pendelltes. Com isso ele df'ixa de ser uma forç'a de trabalho anônima.
abandOlJada úma própria mrte. Integra-se nos fruto ... do progres.\o ('
da civilizaç';w qne ajudo\! a construir com a SlIa labuta operosa. dl' sDl
a sol. por todo ess(' imenso interior hrasileirn.

AS~llme o \rinisttTio Jo Trahalho, na E'.xeclIç';io (' fiscaliza<,'ào des~e pro
grama lk h('m-e~tar .\(Ieial, alta responsahilidad,'. O hom,'m do campo,
tanta~ vezes dt'sillldido e amargurado nos acenos de uma melhoria IpI('

nào passon do papel, acredita agora na slla redençáo. O PROHV HAL.
tào hem concebido e inspirado, não pode transformar-se ('m repartiçà~)

hurocrática sujeita ao desgaste de reCllno.~ fjnanceirn~ penmam<'nk
arrecadados. Cumpre dar a este programa uma oestinaçào verdadeirn
llIentt' social, uma legítima finalidade humana."

O Correio B/"(/~ili{'nsc, de 16 de janeiro último ("FCNRCRAL Regulallll'n
udo"). ljuaJific:a {) Prog-nuna de Assistencia ao Trabalhador Huml dt' verdadei
LI revoluçào dentro da sistemática da proteção ao homem do campo. E chama
a atençáo para uma das conseqil<~ncias relevantes. verificadas a partir dos con
vl'nios do FU:\RURAL, flual seja, a influencia decisíva desses ('onv(~nío~ no sen
tido da interiprizlH;ão de médicos e dentista.'>, da fixação no interior desses pro
fissionais. cni! grande maioria, via de regra. ~e radica nos grandes centros ur
hanos.

A Im'dida cOlIsuhstandada no Dt'creto nV 70.045. de Z5 de jallt'iro dt'
lY7;2 (J l~) _ autorizaçào para li transfen;ll( ia automática para o Fundo d(' As~is

ti'llL-la ao Trabalhador Hllral da.~ contribuições arrecadadas pt'lo INPS -, é posta
em {'vid{"ncía lwlo Correio da Mtmlril, de ::m-l-72 ("A Integraç'iio"), como meio
capaz de permitir coloque o sistema previdem:iário do Paí~, "('ffi nível operac:c)
naL as contriblli\,ôe.~ arrecadadas, e destinadas a ir convertendo i'm realidade
um dos planos de integnH,'ão de maior relevo no universo das nossas decis[)Cs
políticas voltadas para a justiça social - dquc)e fIlie cri.~Ldil.a a aspirar"ào
nac'onal de garantir a milhües de agricllltore~: os benefícios llsllfruídos, há mais
de tn~s década~, pelos trabalhadores urbanos.
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Sorocaha .
Tatuí , " .
Tietê .
Tupi Paulista , .
Valparaíso ., , .

De 30 a 40 mil
Amerícana , .
Amparo .
Apiaí .,., .. , , , .
Araçatuba .
Barretos .. ,.,.. .. ,...
Bauru , .. ,., " .. , , .
Behedouro , , , , , , ..
Birigui , , , .
Cafelàndia .
Capão Bonito , ,......... . .
Cruzeifo .
Dracena , , , ,
CuarllJhos , .
19uape , .
!tapifa ,................ . .
ftápolis , .
ltatiha .
1tu ,., , .
ltuverava , .
José Bonifácio , , .
Jundiaí __ , .
Lençóis Paulista .
Limeira , .
Monte Aprazível , .
Novo Horizonte , , .

Ourinhos , .

Penâpolis .
Pindamonhangaha , . . . . . . . . . . . . .. . .

Piracicaba , "., .
Piraju , , , .
Porto Feliz , .
Santa Cruz do Rio Pardo .
Santos ,." ,.... , .. , .
São Bernardo do Campo .
Sâo João da Boa Vista , .

29.005
20.610
21.590
25.000
25.875

.'30.2.55
31.382
36.560
33.275
32.265

33.135
30.450

33.640
37.605
31.375
33.045
36 ..580
32.076
32.660
33.350
32.360
37.030
35.470
39.795
33.530
39.885
38,045

32.470
38.070
30.760

39.290
37.070
38.000

38.460
37.125
33.650
33.480
32.000
30.985
35.120
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34.455
34.015
36.365
39.920

São José do Hio Preto .
São Roque , .
Taubaté .
Votuporanga ,. . .

Mais de 40 mil

Adamantína 42.250
Assis ,............................ 56 .955
Atibaia 44.330
Catanduva ,..................................... 40.585
Fernandópolis ,............................... 59.88.1
Franca , ,. 41.515
Itapeva 40.210
Itararé 42.725
Jales , ' , . . . . .. . . . . . . . 46.620
Jaú .. . .. . . . . . . . . . 43.49,j
Mairiponl '.............................. 47.3D4
:\larília 41.70.3
Osvaldo Cruz 46 .58,j
Pereira Barreto .,............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 230
Piedade ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 .:315
Presi::lente Bernardes 40.225
Presidente Prudente ,51.595
Santa Fé do Sul '" ,. . 4.5.270
São José dos Campos . . . . . . . . . . . . . . 45. OüO
Sertãozinho 40.420
Suzano ,.. 41.80(1
Tupã ,............................ 52.680
Valinhos 60.865
:\·loji das Cruzes .53.670"

O Estado de S. Pau/o, de 29 do mesmo m(~s, transmite 'I \ll' dessas 104
representações locais, 94 entraram em funcionamento, ensejando o atendimento
dos ped'dos de beneficios pecuniários formulados por parte dl": trabalhadores
rurais.

Novamente () Correio d" Monhií, em 4 de abril de 1972, ("FU:"JRURAL
Leva Previdência a IH Cidades do E. do Hio"), divulga que as representaç'ües do
FU:\RURAL instaladas em 18 municípios fluminenses passaram a atender às
reivindicações dos lavradores; em seguida. dá contas de que, no Maranhão, nos
exerdcios de 1970 e 1971, o Fundo de Assistencia ao Trabalhador Rural em
pregou um total dt' Cr,$ 1,557. 5BO,88 na aquisição de material hospitalar para
doação às entidades com as quais mantém conv(\nios.

O noticiário revela o interesse do Governo pela concretização das medidas
disposta.~ em lei e () entusiasmo de traze-las de imediato à prática. E () mais
importante é que, segundo acabamos de ver, já se puseram mãos ;1 massa.

Por outro lado, é mister considerar a extensão da tarefa e a precariedade
das condiç'ões das vastas regiões pobres que essa onda benéfica de proteçâo
deverá atingir. Não se pode esquecer que nos confins do :'>lordeste há cidades
que não contam com um hospital, uma casa de saúde e, não raras vezes, com
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um médico sequer. E flue a pobreza radical do caipira não lhe pennite trans
portar-se para a cidade vizinha ou distante em busca da unidade hospitalar com
a qual o FUNRURAL tem conven·o. Não se pode deixar de atentat pata a de
ficiência de hospitais e de profissionais médicos e enfermeiros reinante na maio
ria dos Estados. E o pessoal qualificado constitui um dos aspectos básicos da
assistência médica e hospitalar. O Estado de S. Paulo, de 19-3-72, publicando
estudos de médicos, feitos em função da reformulação do INPS ("Sobrevivên
cia do INPS Exige Reformulação"), apresenta um quadro estatístico da situação
de saúde no Brasil, nos anos de 1966, 1967 e 1968, levantamento em que os
números não deixam dúvidas sohre aquelas deficiências,

Eis os dados:

"SrrUAçÃO DE SAÚDE NO BRASIL - 1006 - 1967 - 1968
(Alwário E.rratístico do Brll8il - IBGE - 1971 - 1,970 - 1969 - 1968)

1966 1967 1968
1. N9 Hospitais 3.285 3·235 3.397

1.1. Oficiais........................ 491 469 506
I ·2. Particulares ..... . . . . . . . . . . . . . . . 2.794 2.766 2.891

1. 2.1. Lucrativo 1. 425 1. 423 1. 476
1. 2.2. Lucrativo , ,.. 1. 860 1. 343 1·415

2. N° Leitos ,.................... 290.298 290.836 321. 507
2.1. Oficial 110.425 108.174
2.2. Particular 179.873 182.662

3. L/I.OOO hab. 3,6
4. \iédicos........................ 33.347 35,501 39.754
5 . Enfermeiras 5.406 5.637 6.000
6. Auxiliares Enf. 13.737 15.487 17.101
7. Práticos 4.454 4.842 4.902
8. Atendentes 32.137 37.299 43.161
9 . Técnicos RX 1.900 2.062 2.382
10. Técnicos Lahorat. 2.200 2.344 2.629
11. Lab. Anal. Pato 234 265 277
12. NQ Atendidos ' 21.843.935
13. N9 Internações 4.376.253 4.962.694 5.562.942
14. Úbito Hospital 120.323 132.516 147.586"

Anteriormente, o Correio da Manhã, de 12 e 13 de dezembro de 1971, es
tampava em manchete "Brasil Tem Deficit de 33.500 Profissionais em Enfer
magem" e em artigo sob a rubrica "Educação" transmitia:

"Já em 1966 os Diagnósticos de Saúde e Educação e o Plano Decenal
de Desenvolvimento Sódo-Econômico indicavam, em estudo prelimi
nar sobre recursos humanos em saúde, um deficít de 33,500 enfennei.
ras e 229.000 auxiliares, o que foi considerado situação crítica. Este
ano a Escola de Enfennagem Alfredo Pinto anunciou pela Imprensa
que sobravam vagas no primeiro ano e iniciou suas aulas em 31 de
março com apenas 47 alunos matriculados nas 60 vagas oferecidas. A
situação se repete em todas as escolas de enfermagem: o número de
vagas oferecido é muito inferior aos de outras escolas de ensino su
perior e, ao contrário do que acontece normalmente, na Enfermagem
as vagas não são totalmente preenchidas. Em 1969 (último CÔmputo
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global existente), para as 1.129 vagas abertas no primeiro ano de en
fermagem, em todo o País, matricularam-se apenas 904 alunos. Além
disso, o pessoal qualificado se concentra em determinadas <Íreas e o
defjcit é tâo grande que mesmo no Rio e em São Paulo não é ohserva
da a legislação {llle ohriga cada hospital ou casa de saúde a t('r, pelo
menos, uma enfermeira de nível superior.
O número de formados cai progressivamente, espeeialmente depois de
1961, quando passou a ser ohrigatório () certificado clt' cOIH:1usão do
segundo ciclo para ingresso nas escolas de Enfermagem. Várias esco
las fecharam por falta de condições financeira.s ou pedagógicas para
manutenção de ClUSO em nível superior. vcrifü:anc1o-st' (lue () número
de cs('olas de Enfermagem eLl praticamente o mesmo em 1958 - 33 es
colas - e em 1969 - :34 escolas -, com distribuição geográfica irregu
lar: para 14 escolas na região Sul havia 11 no Leste. 6 no ~ordeste, 2
no Norte e apenas uma na região Centro-Oeste."

Na mesma página, regístrava entrevista da Professora Elvira Feliciciadl.',
diretora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio de Ja
neiro, que, na oportunidade, declarava:

"Para lima população de 93 milhões de habitantes, o Brasil conta com
8,849 enferme'ros, dos quais só 5.300 em atividade."

E mais um quadro estatístico desalentador, desta feita oferecido pelo JOf'

nal do Brasil, de .5-3-72. A manchete: "Acidentes Denunciam Defici('ncia da
Assistenda Ylédica". O artigo d<.> Heraldo Dia começa por relatar:

"D{' entrevistas com oito médicos e tres academicos de Medicina (li!?;a
dos ao Ministério da Saúde, prt'vich'ncia social. hospitais, casas dt' saú
de e clínicas particulares), aos quais foi pedida lima análise do padrão
da assisténcia médica no País, chega-se a uma resposta ullànime: não
há padrão. Excetuadas as clínicas altamente especializadas. as dt'lllaís.
segundo a maioria das opiniões, variam de razoávpl para haixo.
As causas apontadas são várias, c as principais, () desnível violento entre
o pessoal médico e paramédico (na região Sudeste, com 2,6.860 mé
dicos, a maior concentração, há apenas 3,965 enfermeiros, quando o
inverso é que seria ideal); e os salários haixos, forçando os profissiO
nais a se de,sdohrarem nnma série de empregos, forçando os médil'os
a se transformarem em técnicos de \fedieina."

Em seguida a uma série de consideraçõ<.>s ilustradas ~\ hase de fatos, vem a
mensagem impiedosa dos números:

"PESSOAL \H:DICO E PARAMÉDICO, SECUt\OO REGIÕES

Regiões Norte Nordeste SI/deste Sul C.-Oe~1e Total
Méd:cos 600 4,994 26.860 5.660 1. 634 39.754
Enfermeiros .... 174 792 3.965 716 353 6.000
Aux. Enfermagem 002 1. 917 11.365 2.327 890 17 .101
Atendentes ... " 1. 005 6,949 26,283 7.080 1.844 43.161
Fonte: Divisão Nacional de Epidemiologia e Estatística da Saúde (Mi
nistério da Saúde). Dados válidos para 1968.

Obs.: Auxiliares de Enfermagem tl'-m, normalmente, curso com duração
de dois anos.
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NÚMERO DE HOSPITAIS E LEITOS, SEGUNDO REGIõES

Regiões Hospitais

Norte " ,......... ffl
Nordeste , , , . . . . . . 624
Sudeste 1 .565
Sul ,..... 910
Centro-Oeste "............ 201

Total ,., ". 3.397

Leitos

8.506
49.448

194.569
57.835
11.149

321.507

Leitos/mil hab.

2,5
1,9

5,0
3,5
2,5

3,6

Fonte: Sinopse Estatística da Fundação IBGE, Dados vál~dos para
1968.
Obs.: Dos hospitais, 85,1% são particulares e 14,00; oficiais; destes, 3,4%
mantidas pelo Governo Federal, 8,5% pelos Governos estaduais, 2,3%
por municípios e 0,7% por organismos paraestatais."

Apesar das insuficiencias básicas de que se ressentem os alicerces da previ
déncia social rural, as últimas providencias governamentais revelam, repetimos,
o lnteresse do Governo pela concretização das medidas recentemente postas em
t(\rmos de lei.

A tarefa é árdua e exige um plano de trabalho baseado em estudos de pro
fumlidade, em autcnticos levantamentos que venham demonstrar a extensão
das necessidades do campones das diferentes regiões do País e o alcance dos
recursos destinados a atende-Ias,

Acred'temos nessa nova etapa da previdencia social rural. Esqueçamos os
projetos, as leis quiméricas, lançadas a esmo, feitas para serem feitas, e espe
remos que a nOva legislação, por força de uma ação planejada, incisiva e cons
tante, consiga fazer desaparecer os óbices e implantar, de fato,

". " um programa de assish~ncia, ainda que com algum sacrifício das
camadas sociais, até agora menos desafortunadas que a grande massa
dos trabalhadores rurais, fazendo çom (lue estes se mdiquem na gleba
que cult'vam, elevem sua produtividade em proveito, também, do
consumidor citadino, e desfrutem dos elementares recursos, indispensá
veis a lima vida melhor, mais sadia e mais tranqüila." (IlU)

1) Malheiro, Agostinho Marques Perdigão - "A Escravidão no Brasil - Ensaio HÚI
tórlco-Juridico-Social" - Rio de Janeiro - Tipografia Nacional - 1866 - pág. 2.

2) Parecer do Desembargador Henrique Velloso de Oliveira em "A substituição do
Trabalho dos Escravos pelo Trabalho Livre no Brazll" - In obra supra - Apêndice 
documento nQ 14 - pág. 102.

3) Malheiro. Agostinho Marques Perdigão - Obra supra - Parte lI! - págs. 211/212.

4) Dados extraídos da obra supra. de Perdigão Malheiro. págs, 36 a 41.

5) Idem, Parte lI!, pág, 54.
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6) LEI DE 13 DE SETEMBRO DE 1830

Regula o contracto por escripto sobre prestação àe serviços jeitos por bra
zíleiro ou estrangeiro dentro ou fóra do lmperio.

D. Pedro, por Graça de Deus. e unanime Acclamação dos povos. Imperador Cons
titucional, e Defensor Perpetuo do Brazil. Fazemos saber li. todos os Nossos subditos,
que a Assembléia Geral Decretou, e Nós Queremos a Lei seguinte:

Art. 1° O contracto por escripto, pelo qual um Brazíleiro, ou estrangeiro dentro, ou
f6ra do Imperio, se obrigar li prestar serviços por tempo determinado, ou por empreitada,
havendo adiantamento no todo, ou em parte, da quantia contractada, será mantido pela.
fôrma seguinte:

Art. 29 O que estipulou para si os serviços: l° poderá transferir a outro este con
tracto, com tanto que não peiore a condição do que se obrigou a prestal-os, nem lhe
seja negada essa transferencia no mcsmo contracto; 2° não poderá apartar-se do con
tracto, emQuanto a outra parte obrigada aos serviços cumprir a sua obrigação, sem
que lhe pague os serviços prestados, e mais a metade do preço contractado; 39 será
compellido pelo Juiz de Paz. depois de ouvido verbalmente. á satisfação dos jornaes,
soldada, ou preço, e á todas as outras condições do contracto, sendo preso, se em dous
dias depois da condemnação não fizer effectivamente o pagamento, ou não prestar
caução sufficiente.

Art. 3° O que se obrigou a prestar serviços só poderá negar-se á prestação delles,
emquanto a outra parte cumprir a sua obrigação, restituindo os recebimentos adianta
dos, descontados os serviços prestados. e pagando a metade do que mais ganharia, se
cumprisse o contracto por inteiro.

Art. 4° F6ra do caso do artigo precedente, o Juiz de Paz constrangerá ao prestador
dos serviços a cumprir o seu dever, castigando-o coreccionalmente com prisão, e depois
de tres correcçôes ineficazes, o condemnani. a trabalhar em prisão até indemni::o;ar a
outra oarte.

Art. 5° O prestador de serviços, que evadindo-se ao cumprimento do contracto, se
ausentar do lugar, será a elle reconduzido preso por deprecada do Juiz de Paz, pro~

vando-se na presença deste o contracto, e a infracção.

Art. 60 As desprecadas do Juiz de Paz, tanto neste caso, como em qualquer outro,
serão simples cartas, que contenham a rogativa, e os motivos da prisão, sem outra for
malidade mais, que a assignatura do Juiz de Paz. e seu Escrivão.

Art. 79 O contracto mantido pela presente Lei não poderá celebrar-se, debaixo de
qualquer pretexto qUe seja, com os africanos barbaros. á excepção daquelles, que
actualmente existem no Brazll.

Art. 89 Ficam revogadas todas as Leis, e disposições em contrario.

Mandamos portanto a todas as autoridades, á quem o conhecimento, e execução
da referida Lei pertencer, que a cumpram, e façam cumprir, e guardar tão inteiramente,
como nella se contém. O Secretario de Estado dos Negocios da Justiça a faça imprimir,
publicar, e correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos treze dias do rnez do Setembro
de mil oitocentos e trinta, nono da Independência e do Imperio.

Imperador com guarda
(L. S . ) Visconde de A lca ntara

Carta de Lei, pelu qual Vossa Magestade Imperial Manàa executar o Decreto da
Assembléa Geral, que houve pOr bem Sanccionar. marcando a maneira. por que deve
ser mantido o contracto por escrito, pelo qual um Brazileiro, ou estrangeiro, dentro ou
fóra do lmperio se obrigar a prestar serviços por tempo determinado, ou por empreitada.,
havendo adiantamento no todo ou em parte da quantia contractada, na fórma acima
declarada.

Para Vossa Magestade Imperial Ver,
Antonio Alvares de Miranda Varejão a fez.

Registrada na Secretaria de Estado dos Negocios da Justiça a fls. 27 do Liv. 1~ de
Leis. - Rio de Janeiro 20 de Setembro de 1830. - João Caetano àe Almeida França.

Antonio José de Carvalho Chaves
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Foi publicada esta Carta de Lei nesta Chancellaria·mór da COrte e Imperlo do
Brazll aos 24 de Setembro de 1830. - Francisco Xavier Rapo20 de Albuquerque.

Registrada a fls. 6 do Liv. ~ do registro das Leis. Chancellaria-mor do lmperto,
24 de Setembro de 1830. - Marwel de Azevedo Marques (Leis do Brasil - Atos do Poder
Legislativo - 1830 • Tipografia Nacional - <l876-p.ãg. 32)

71 Anais do Senado - 1830 - Sessão de 17·6-1830 - pli.g. 276

Ih Idem, idem, pág. 277

9) LEI N9 108, DE 11 DE OUTUBRO DE 1837.
Dando varias providencias sobre os Contractos de locação de serviços dos

Colonos.
O Regente Interino em Nome do Imperador o senhor Dom Pedro II faz saber a

todos os Subditos do Imperio que a Assembléa Geral Legislativa Decretou e eIle saneclo
nou a Lei seguinte:

Art. 19 O contracto de locação de serviços, celebrado no Imperio, ou fóra, para se
verificar dentro delle, pelo Qual algum estrangeiro se obrigar como locador, só póde
provar-se por escripta. Se o ajuste rór tratado com interferencia de alguma SOCiedade
de Calonl.sação reconhecida pelo Governo no Municipio da Côrte, e pelos Presidentes
nas Províncias, os titulos por ellas passados, e as certidões extrahidas das seus livros,
terão fé publica para prova da contracto.

Art. 29 Sendo os estrangeiros menores de vinte hum annos perfeitos, que não
tenhão presentes seus pais, tutores, ou curadores, com os QUlles se possa validamente
tratar, serão os contractos autorisados, pena de nulidade, com assistencia de hum cura
dor, o qual serli. igualmente ouvido em todas as duvidas, e acções, Que dos mesmos eon
tractos se origmarem, e em que algum locador menor for parte, debaixo da expressada
pena..

Art. 3Q Para este fim, em todos os Municipios, onde houver SOriedades de Colonisaçio,
haverá. hum Curador geral dos colonos, nomeado pelo Governa na. COrte, e pelos Presi
dentes nas Provincias, SQ'ore Preposto. das Mesas de Dlrecção das mesmas SOCiedades.

Nos outros Municipios servirão ':lS Curadores geraes dos orphãos. Nas faltas, ou im
pedimentos de huns e outros, nomearão as sobreditas Mesas de Direcção para autorlsaçio
dos contractos, e os Juizes respectivos para os casos dai acções que se moverem, pessoa
ldonea que o substitua.

Art. 49 Não apresentando os menores documento legal da sua Idade. será esta esti
mada. no acto do contracto, à vista da que elles declararem, e parecer que podem ter; e
ainda Que depois o apresentem, este nã.o valerá para annullar o contracto, mas se estará
pela idade, que no acto deste se houver estimado, para os effeitos sómente da validade
do mesmo contracto.

Art. 5~ He livre aos estrangeiros de maior idade ajustarem seus serviçoo pelos lLIUlOS

que bem lhes psrecerem; mas os menores não poderão eon tractar-se pOr tempO que
exceda li. sua menoridade, excepto se fôr necessário que se obriguem por maior prazo
para índemnisação das despezas com elles feitas, oU se forem condemnados a servir pOr
mais tempo, em pena de terem faltado às condições do contraeto.

Art. 69 Em todos os contractos de locação de serviços, que se celebrarem rom os mes
mos menores, se designará a parte da soldada que elles devão receber para suas despezas,
que não poderá nunca exceder da metade: a outra parte, depois de satisfeitas quaesquer
quantlas adiantadas pelo locatario, ficará guardada em depostta na mão deste, ae 161'
pessoa notoriamente abonada, ou não sendo, prestará fiança idonea para ser entregue
ao menor, logo que acabar o tempo de serviço a que estiver obrigadado, e houver sahido
da menoridade. Fóra. destes casos será recolhida no cofre dos Orphãos do Munic1pio
respéctivo.

Nos Municípios. onde houver Sociedades de Colonisação reconhecidas pelo Governo,
serão taes dinheiros guardados nos cofres das mesmas Sociedades.

Art. '19 O locatatio de serviços, que, sem justa. causa despedir o locador antes de
se findar o tempo por que o tomou, pagar-lhe-ha todas as soldadas, que este devêra
ganhar, se o não despedira. Será justa causa para a despedida:

1(> Doença do locador, por fórma Que fique impossibilitado de continuar a prestar
os serviços para que foi ajustado.
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29 Condemnação do locador à pena de prisão, ou Qualquer outra que o impeça de
prestar serviço.

39 Embriaguez habitual do mesmo.

49 Injuria feita pelo locador á seguridade, honra. ou fazenda do locatario, sua mu
lher, filhos, ou pessoa de sua família.

59 Se o locador, tendo-se ajustado para o serviço determinado, se mostrar imperito
no desempenho do mesmo serviço.

Art. B9 Nos casos do numero 10 e 2Q do artigo antecedente, o locador despedido, logo
que cesse de prestar o serviço, será obrigado a indemnisar o loc8 tario da qua.ntia que
lhe dever. Em todos os outros pagar-lhe-ha tudo quanto dever, e se não pagar logo,
será immediatamente preso, e eondemnado a trabalhar nas obras publicas por todo o
tempo que fôr necessário, até satisfazer com o producto liquido de seus jornaes
tudo Quanto dever ao locatario, comprehendidas as custas a Que tiver dado causa.

Não havendo obras publicas, em que possa ser admitido a trabalhar pOr jornal, será
condemnado a prisão com trabalho, por todo o tempo que faltar para completar o do
seu contracto: não podendo todavia a condemnação exceder a dous almos.

Art. 9° O locador, que, sem justa causa, se despedir, ou ausentar antes de com
pletar o tempo do contracto, será preso onde Quer que fôr achado, e não será solto, em
quanto não pagar em dobro tudo quanto dever ao locatario, com abatimento das soldadas
vencidas: se não tiver com que pagar. servirá ao locatario de graça todo o tempo que
faltar para o complemento do eontracto. Se tornar a aUsentar-se será preso e condem
nado na conformidade do artigo antecedente.

ArL 10. Será causa justa para rescisão do contracto por parLe do locador:

I? Faltando o locatário ao cumprimento das condições estipuladas no contracto.

29 Se o mesmo fizer algum ferimento na pessoa do locador. ou o injuriar na honra
de sua mulher, filhos, ou pessoa de sua familia

3'1 Exigindo o locatario. do locador, serviços não comprehendidos no contracto.

Rescindindo-se o contracto por alguma das tres sobreditas causas, o locador não
será obrigado a pagar ao locatario qualquer quantia de Que possa ser-lhe devedor.

Art. 11. O locatario. findo o tempo do contracto, ou antes rescindindo-se este por
justa causa, he obrigado a dar ao locador hum attestado de que está quit2 do seu serviço:
se recusar passa-lo, será compellido a faze-lo pelo Juiz de Paz do districto. A falta deste
titulo será razão sufficiente para presumir-se que o locador se ausentou indevidamente.

Art. 12. Toda a pessoa que admittir. ou consentir em sua casa. fazendas. ou estabe
lecimentos, algum estrangeiro, obrigado a outrem por contracto de locação de s~rviços.

pagará ao locatario o dobro do que o locador lhe dever, e não sera adrnittido a allc!,"ar
qualquer defesa em Juizo, sem depositar a quantia a que fica obrigado, competindo-lhe
o direito de havê-la do locador.

Art. 13. Se algum aUidar para si diretamente, ou por interposta pessoa, algum es
trangeiro obrigado a outrem por contracto de locação de serviços, pagará ao locatario
o dobro do que o locador lhe fôr devedor, com todas as despezas, e custas a que tiver
dado causa; não sendo admittido em Juizo a allegar sua defes,,- sem depositar. Se n50
depositar, e não tiver bens. será logo preso, e condemnado a trabalhar nas obras publicas
por todo o tempo que fôr necessário, até satisfazer ao locatario com o produto liquido
dos seus j:lrnaes. Não havendo obras publicas em que possa ser empregado a jornal,
será condemnado a prisão com trabalho por dous mezes a hum anno.

Os que alliciarem para outrem serão condemnados a prisão com trabalho, por todo
o tempo que faltar para cumprimento do contracto do alliciado. com tanto porém que
ao condemnação nunca seja por menos de seis mezes, nem exceda a dous annos.

Art. 14. O conhecimento de todas as acções derivadas de contractos de locação de
serviços, celebrados na conformidade da presente Lei, sera da privativa competencia dos
Juizes de Paz do foro do locatario, que as decidirão summariamente em audiencia geral,
ou particular para o caso, sem outra fônua regular de processo, que não seja a indis
pensavelmente necessaria para que as partes possão allegar, e provar em termo breve
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o seu direito; admittlndo a decisão por arbitros na sua presença, quando alguma das plr
tes a requerer. ou eIles a julgarem necessaria por não serem liquidas as provas.

Art. 15. Das sentenças dos Juizes de Paz havera unicamente recursos de appellaçAo
para o Juiz de Direito respectivo. Onde houver mais de hum Juiz de Direito. o recurso
será para o da primeira Vara, e na falta deste para o da. segunda, e successivamente
para os que se seguirem.

O de revista s6 terá. lugar naqueIles casos, em que os réos foram condemnad06 a
trabalhar nas obras publicas para indemnisação dos locatarios, ou a prisão com traba.J.ho.

Art. 16. Nenhuma acção derivada de locação de s~rviços será admittida em Juizo,
se não fôr logo acompanhada do titulo do contracto. Se fôr de petição de soldadas, o
locatario não será ouvido, sem que tenha depositado a quantia pedida. a qual todavia nAo
será. entregue ao locador, ainda mesmo que preste fiança, senão depois de sentença
passada em julgado.

Art. 17. Ficão revogadas as Leis em contrario.
Mando portanto a todas as Autoridades, a quem o conhecimento e execução da re

ferida Lei pertencer, que a rumprão,e façã-o cumprir, e guardar tão inteiram€nte, como
nella se contêm. O Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, encarregado interina·
mente dos do Imperio, a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palac10 do Rio de
Janeiro em onze de Outubro de mil oitocentos e trinta e sete. decimo sexto da Indepen
dencia e do Imperio.

PEDRO DE ARAUJO LlMA

Bernardo Pp.rp.irn dI'! Va~concp.ll()s.

Carta de Lei, pela qual Vossa Magestade Imperial manda executar o Decreto da
Assembléa Geral Legislativa, que houve por bem sanccionar, em que se dão providencias
yobre os contractos de locação de serviços de estrangeiros, na fórma acima declarada.

Para Vossa Magestade Imperial ver.
Antonio José de Paiva Guedes de Andrade a fez.

Bernardo Pereira de Vasconcellos

Sellada na Chancellaria do Imperio em 18 de Outubro de 1837. - João Carneiro de
Campos.

Nesta Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio foi publicada a presente Lei
aos 14 de Outubro de 1837 - Luiz Joaquim dos Santos Marrócos.

Registrada nesta secretaria de Estado dos Negocios do Imperio a fI. 226 do Livro
6~ das Leis, AlvarlÍS e Cartas. Rio de Janeiro em 16 de Novembro de 1837. - Antonio
José de Paiva Guedes de Andrade. (Leis do Brasil - 1837 ~ Tipografia Nacional 
1861 - pág. 76/80. I

10) "Documentos Parlamentares - Legislação Social" - VaI. 2 - 1893 - 1920 - pé,g. 58.

11) Anais da Câmara dos Deputados - Apêndice - Vol. 5 - pág. 541.

12) Anais Parlamentares - 1 - 2 - Câmara dos Deputados - Sessão de 20-12-1878
- pé,gs. 101/102.

13) DECRETO No 2827. DE 15 DE MARÇO DE 1879.

Dispondo o modo como deve ser feito o contrato de locação de serviços.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a Resolução seguinte da Assembléa
Giu'al:

CAPITULO I

Disposições Preliminares

Art. 10 Esta Lei só comprehende:

~ 19 A locação dos serviços applicados á agricultura,

§ 29 As empreitadas e trabalhos concernentes a obras e fabricas respectivas á agri
cultura, Q.ue serão regulados pelas disposições dos arts. 226 e !W-guintes do Codlgo do
Commercio quando fôr omissa a presente Lei.
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Art. 2~ As demais locfUfões de serviços continuarão a regular-se pela Ordenação,
liv. 4~, tits. 29 a 35, arts. 226 e seguintes do Codigo do Commercio.

Paragrapho unico. O Governo mandará annexar a esta Lei as disposições legislati-
vas a que ella se refere.

Art. 3~ Esta Lei é applicavel tanto ao locador nacional como ao estrangeiro.

Ficam revogadas as Leis de 13 de Setembro de 1830 e 11 de Outubro de 1837.

Art. 4Q O contracto de locação de serviços exige, para sua fónna e para sua prova.
a escriptura publica. celebrada perante o Escrivão de Paz do distrito onde fór situado
o predio rustico, ao qual se destinar o serviço, ou na capital das provincias marítimas,
perante Tabellião de Notas. ahi achando-se o locador.

Uma publica-f6rma do contrato será entregue ao locatário e outra ao locador gra
tuitamente.

Art. 5Q O contrato feito fóra do Imperio. para ser executado no Imperio, será au
thenticado pelo Consul ou Vice-Consul brazileiro.

Art. 6Q OS menores de 21 annos serão nos contratos de locação de serviços assistidos
por seus pais, ou, se forem orphãos, por seus tutores, mediante prévia licença do Juiz de
Orphãos, e Quando os orphãoo seíam estrangeiros, por seus Consules, onde os houver.

Art. 7° O Juiz dos Orphãos sel'á o dos districtos designados no art. 4°

Art. 8Q O locatarlo é obrigado a apresentar o contrato de locação de serviços ao
Secretario da Câmara Municipal da cabeça da comarca onde estiver situado o presidia.
no qual haja de servir o locador, para ser averbado em livro proprio, numerado e rubri
cado pelo Presidente da Camara e escripto alphabeticamente.

O Govemo nos regulamentos determinará o modo da averbação e os emolume!ltos
que por ella competem ao Secretario da Camara Municipal, cs quaes correrão a cargo
do locatario.

CAPITULO 11

Da Locação de Serviços em Geral

Art. 90 Esta Lei admite:

~ 1Q A locação de serviços propriamente ditos.
~ 29 A locação de serviços, mediante a parceria nos fructos do predio rustico. de

nominada - parceria agricola.
§ 39 A locação de serviços mediante a parceria na criação de animaes uteis à

lavoura, denominada - parceria pecuaria.

CAPITULO IH

Da Locação de Serviços Propriamente Dita

Art. 10. A locação de serviços propriamente dita será regulada pela disposição dos
artigos seguintes:

Art. 11. A duração della. sendo brazilelro o locador, não passará de seis annos, salvo
o direito de renovação.

Art. 12. Não havendo tempo ajustado. presume-se ser o de tres annos agrarios,
contados conforme o costume do logar.

Art. 13. Considera-se renovada a locação de serviços por outro tanto tempo sobre
o convencionado (art. 11) ou o presumido (art. 12), se, até o ultimo mez do anno agrario,
nem o locatario der, nem o locador exigir diSpensa do serviço.

Art. 14. Sendo estrangeiro o locador, o prazo convencional da locação não excederá
de cinco annos, salvo expressa renovação.

Art. 15. Na locação do serviÇOS de menor não se estipulará duração que transpo
nha a minoridade.

Art. 16. O prazo da locação de serviços dos libertos é o mesmo determinado pela
Lei de 28 de Setembro de 18'11.
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Art. 17. O locatario náo pode, 5em o aprazimento do locador. transferir a outrem a
locação de serviços.

*1.0 Este aprazimento deve constar de escriptura de cessão, na qual intervirá como
assi5tente o locador.

§ 2.° Nem o locador póde, sem outorga do locatilrio, pOr outra pessoa em seu logar,

~ 3° Se o locatario annuir á substituição. o locador não 5frá responsável pelos
factos do substituto.

Art. 18. A di5posição do primeiro membro do artigo antecedente não é applicavel
ao caso em que o predio rustico, no qual servir o locador, passe a outrem por qualquer
titulo.

Art. 19. Sáo nullos de pleno direito:

~ 1.0 Os contratos que ímpuzerem ao locador obrigações por dividas de outros, que
não forem sua mulher ou filhos menores, ou que Impuzerem ao locador obrigações por
dividas não provenientes da locação e posteriores a ella.

§ 2.° Os contratos que impuzerem ao locador a obrigação de pagar maiS do que
metade das pas5agens e despezas de instituição.

*3.0 Os contratos que estipularem juros pelo debito do locador.

§ 4.° Náo é nullo o contrato que estipular o preço da locação em d~terminada

quantidade de fruetos; mas, não havendo convenção, presume-se consistir o preço em
dinheiro.

Art. 20. 't licito ao locador estrangeiro, contratado f6ra do Imperio, chegando ao
Imperio, mas dentro de um mez depois de sua chegada, romper o contrato com o qual
veiU, e celebrar outro com terceiro. pagando integralmente as passagens e todas as
quantias adiantadas.

Art. 21. Nos contratos de locação de serviços. celebrados com menores, o locata~

rio se responsablllsarã, como depositaria, sob as penas respectivas, pela terça parte da
soldada, que guardará para entregar ao menor, findo o contrato, qualquer que seja o
debito delle nesse tempo.

Art. 22. O loca tario é obrigado a ter um livro de conta corrente com os locadores
do mesmo predio rustico, livro aberto, numerado. rubricado e encerrado pelo Juiz de paz
a que se refere o art. 4.0

Art. 23. Deste llvro devem constar chronologica e successlvamente os artigos de
credito e debito, assim como os recibos das quantias recebidas, passados no mesmo livro
pelo locador ou pessoa por elle designada.

Art. 24. Este livro deve estar em poder do locatario, mas será exhibido no caso de
contestação do locador, por ocasião de ajustar-se a conta corrente annual ou definitiva,
e bem assim toda a vez que o locador reclame.

Art. 25. O Governo nos seus regulamentos determinará a fórma da escripturação do
livro, a prova que deve fazer, e o processo, o tempo, ass1m como a perempção das con
testações e reclamações.

Art. 26. Findo ou resolvido o contrato, dará o locatario ao locador um attestado
consignando achar-se findo ou resolvido o contrato.

Art. 2'7. Se o locatarlo, sem causa legitima, recusar o attestado, o Juiz de Paz. im
pondo-lhe, depois de ouvil-o, a multa de 50$000 a 100$000, mandará passar pelo Escrivão
de Paz um certificado, que assignará, declarando que o contrato está findo, ou resolvido,
con/orme a lei.

Art. 28. Thàavia, ainda !indo o contrato, o locatarto nio é obrtgildo, sa.lvo sendo
o locador menor, e attlngindo a maioridade, a dar~lhe attestado, se, no ajuste detinitivo
da conta corrente, alguma quantia lhe dever o locador. e não puder pagaI-a, sem appa·
recer quem· por elle pague, ou se constitua seu fiador.

Art. 29. Neste caSo. o Juiz de Paz, tomando conhecimento do negocio, determina
rá a prorrogação da locação por um ou dous annos, consignando uma quota dos salarias.
a qual não excederá de metade deUes, para ser applicada a. aoluçll.o do debito.
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Art. 30. Se, porém, algwn terceiro offerecer-se para tomar a locação de serviços
do locador, responsabilisando-se a guardar e entregar ao locatario certa quota de sa
larios, nunca superior á terça parte delles, o Juiz de paz procederá conforme o art. 27,
declarando, no attestado ou certificado. o debito do locador.

Paragrapho unico. Do mesmo modo procedera o Juiz de Paz, havendo a fiança
de que trata O art. 28.

Art. 31. Este attestado ou certificado ficara sem vigor, se dentro em oito dias,
não !ôr apresentado ao Juiz de Paz o novo contrato de locação, e se cumprirá então
o que determina o art. 29, sujeito o terceiro refractario á multa de 50S a 100$, cujo
processo os regulamentos do Governo determinarão.

Art. 32. Quando o locador se despedir com justa causa, ou fôr despedido sem
justa causa, mas dever ao locatario alguma quantia, o attestado do locatario ou o cer
tificado do Juiz de Paz (art. 27) deve declarar a importancia do debito.

Art, 33. O novo locatario e obrigado a reter, para entregar ao antigo locatario, a
terça parte dos salarios ajustados, até effectívo embolso da divida constante do attes
tado.

Art. 34. O antigo locatario tem acção executiva para haver do novo locatario a
quota dos salarios marcados no artigo antecedente.

Art. 35. Não aproveita ao novo locatario a defesa fundada em lhe náo ter mostra
do o locador o attestado ou certificado do art. 32, salvo se a locação dos serviços (art.
8.°) foi em outra comarca.

Neste caso a responsabilidade do novo locatario começa desde a notificaçáo judi-
cial feita pelo antigo locatario.

Art, 36. Cessa a locação de serviços:

~ 1.0 Sendo findo o seu tempo.

~ 2° Sendo resolvido o contrato,

Art. 37. Resolve-se a loca.ção:

1,0 Pela morte do locador, mas não pela do locatario.

2,° Despedindo-se o locador por justa causa.

~ 3." Sendo despedido o locador por justa causa.

* 4.° Sendo o locador condemnado á pena criminal que o impossibilite de servir.

~ 5° Assentando praça o locador como sorteado, ou como voluntario. em tempo de
guerra.

Art. 38. São justas causas para o locatario despedir o locador:

~ 1.0 Doença prolongada que ao locador impossibilite de continuar a servir.

~ 12.° Embriaguez habitual do locador.

~ 3.° Injuria feita pelo locador á honra do locatario, sua mUlher, fílhos ou pessoa
de SUa familia.

~ 4.° Impericia do locador.

~ 5° Insubordinaçáo do locador.

Art. 39. São justas causas para despedir-se o locador:

§ 1.0 Falta de pagamento dos salarios no tempo estipulado no contrato, ou por
tres mezes consecutivos.

~ 2.° Imposição de serviços não comprehendidos no contrato.

S 3.° Enfermidade Que o prive de continuar a servir.

~ 4." Haver-se casado fóra da freguezia.

~ 5,'" Não permitir o locatario que o locador compre li. terceiro os generos de que
precise, ou constrangei-o a vender 156 a elle locatario os seus productos, salvo, quanto li.
venda, convenção especial.
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§ 6." se o locatario fizer algum ferimento na pessoa do locador, ou lnjurial-o na
sua honra e na de sua mulher, filhos oU pessoa de sua farollia.

Art. to. Despedindo-se o locador com justa ca.usa., ou sendo despedido com jUBta
causa, não tem direito senão aos ganhos vencidos, descontado o seu debito <art. 3.°).

Art. 41. sendo O locador despedido sem justa causa (art. 32) antes de findo o
tempo do contrato. o locatarlo é obrigado a pagar-lhe os salarios vencidos e os por
vencer, correspondentes ao resto do tempo do contrato.

Art. 42. O locador tem acção executiva para haver do locatario os seus salarlos.

CAPíTULO IV

Da parceria agricola

Art. 43. Considera-se parceria agrlcola o contrato peJo qual uma pessoa entrega
á outra algum predlo rustlco, para ser cultivado, com a condição de partirem os esti
pulantes entre si os fruetos pelo modo que aecOrdarem.

Paragrapho unico. A regra da partilha é a melaçáo, salvo convenção diversa.

Art. 44. Predios rusticos, no sentido desta Lei, são todos os destinados é. agricul
tura. Sendo, porém, terrenos de sesmaria. fazenda oU sitio, é preciso que sejam divi
dIdos entre si, e tenham morada para o cultivador, salvo se o contrato estipular a mo
rada em edlfjeio central. com repartições convenientes.

Art. 45. O senhor do predio rustieo chamar-se-ha parceiro locatarlo, e aquelle que
o cultivar parceiro locador.

Art. 46. O parceiro locador não póde sublocar ou ceder a parceria sem expresso
accôrdo do parceiro locatario.

Art. 47. A parceria resolve-se pela morte do parceiro locador.

Salvo se, ao tempo da morte, a cultura estiver começada, ou o p&rcelro locador tiver
feito despezas adiantadas.

Paragrapho unico. Neste caso conUnúa o contrato com os lterdeiros do fallecido,
pelo tempo necessario para serem a.proveitados os trabalhos e despezas.

Art. 48. Todos os fructos do predio rustiCQ. tanto naturaes como tndustna.es, serão
partilhados entre os parceiros (&rt. 43, e paragraphos) .

Art. 49. Salvo convenção em contrario:

~ 10 As sementes conell! por conta da parceria.

~ 2.0 As plantas, para substituir as que perecem ou ca.hem fortuitamente, serão
prestadas pelo parceiro locatario.

§ 3.~ Os utensiUos necessários parI!. exploração do predlo rustieo deverão ser pres
tados pelo parceiro locador.

§ 4,° Tambem ao parceiro locador incumbe as despezas para. a cUltura ordtnana
dos campos e colheita dos fructos.

Art. 50. O parceiro locador não póde colher os fructos. sem seiencia do parceiro
locatario.

Art. 51. A perda, por caso fortuito, de toda a colheita dos fructos, que devem ser
partilhados. ou parte della. corre por conta dos parceiros, e nã.o dá a nenhum delles
iLCção de indemnização.

Art. 52. Ná<l se rescinde a parceria senão por um dos motivos seguintes:

§ 1.0 Não J,mplemento do contrato por uma ou outra parte.

§ 2.° Por parte do locador, lmpencia, molestla habitual ou prolongada, condenação
é. pena criminal, ou obrigação de serviço militar.

Art.!)(l. São appUcQ.l'els As parcerias as diSposições dos a.rt8. 11, 12, 13, 141, 17 § 3.".
19, 20, 22, 23. 24. 25, 26 e 39 i 5" desta. Lei. assim como o art. 2M do C6d1go Cr1mi.n&l.
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Art. 54. São, outrossim, applica'leis as parcerias as disposições legaes relativas á
ret1!nção dos predios rusticos, findo o arrendamento denes.

(Ord., Liv. 4.", Tit. 54.!

Art. 55. Aos parceiros compete acção executiva para pagamento do saldo da con
ta corrente respectiva.

Art. 56. Ao parceiro locatario compete a acção de despejo incontinente, contra
aquelle que QCcupa o predio rustico violando o art. 46.

Art. 57. Subsistirá a parceria, não obstante a alienação do predio rostico, a Que
eUa disser respeito, ficando, neste caso, o adquirente subrogado nos direitos e obriga
ções do parceiro locatario.

CAPíTULO V

Da parceria pecuariu

Art. 58. Parceria pecuaria é o contrato pelo qual uma pessoa entrega á outra os
seus animaes para os guardar, nutrir e pensar, sob a condição de partilharem ella.s
entre si os lucros futuros pelo modo que accôrdarem.

Paragrapho unico. Salvo convenção e, em falta della, o costume do logar, se o
houver, a parceria pecuaria será regulada pelas disposições dos artigos que se seguem,
dp 59 a 6B.

Art. 59. O proprietario dos animaes é o parceiro proprietario e aquelle que guarda.
nutre e pensa o parceiro pensador.

Are. 60. Constituem objeto de partilha:

1. 0 As lãs, pellos e crinas.

2.0 As crias.

Art. 61. Pertencem ao parceiro pensador:

O trabalho do gado.

O esteroo.

O leire e ~uas transfelrmações.

Art. 62. Se os animaes perecem por caso fortuito, a perda é do parceiro proprie·
tario.

Art. 63. Nem o parceiro pensador, sem consentimento do proprietario, nem este
sem annuencia daquelle. poderão dispôr de cabeça alguma do gado principal ou accres·
cido.

Art. 64. O parceiro pensador não tosquiará o gado lanigero sem que previna o
parceiro proprietario, sob pena de pagar-lhe em dobro o valor da parte Que lhe per
tenceria na partilha.

Art. 65. O parceiro proprietario e obrigado a garantir a posse e uso dos animaes
da parceria, substituindo os que faltarem no caso de evicção.

Art. 66. Pertence ao parceiro proprietario todo o proveito que se possa tirar dos
animaes que perecerem.

Art. 67. É: nullo o contrato no qual se estipular que o parceiro pensador supportará
na perda parte maior que nos lucros

ArL 68. São aplicaveis á parceria pecuaria as disposições dos arts. 11. 12, 13, 14.,
17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 36, 46, 47, 52, 55 e 57 desta Lei, e art. 292 do Código Criminal.

CAPíTULO VI

M ateria pena.l

Art. 69. (al O locador. Que, sem justa causa, ausentar-se (art. 39);
(bl O que. permanecendo no estabelecimento. não quizer trabalhar;
(ciO que ceder: sublocar o predio da parceria;
(d) O que retiver a titulo de dominio;
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(ei O parceiro pensador, Que, sem consentimento do proprietarlo, d1spuzer do gado
da parceria:

Incorrerão na pena de prisão por 5 a. 2() dias.

Art. 70. A prisão deixa de effectuar-se, ou cessa, pelo perdão do parceiro locatario
ou do parceiro proprietario, assim como por transacção delles.

Art. 71. Resolve-se a prisão, ne caso do art, 69 (a e b):

~ 1." Pagando o locador seu debito, comprehendidos nelle os serviços pelo tempo
que reste do contrato.

~ 2.° Havendo quem seja fiador por esse debito.

Art. 72. Resolve-se a prisão no caso do art. 69 (c e d), pela restituiçâo do pred.lo
ou gado e multa de 2()$ a l00S em favor do parceiro locatario ou proprietario.

Art. 73. A sentença que condemna o locador, nos caSQS (I, e b do art. 69, obrigal·o-ha
a voltar ao serviço, logo que a pena fór cumprida.

Art. 74. Voltando o locl\dor ao serviço depois de cumprida oU perdoada a pena,
e reincidindo em ausentar-se, ou em não qUêrer trabalhar, ser"lhe~ha imposta a prisão
pelo dobro do tempo da primeira.

Esta disposição comprehende o caso de não querer o locador voltar ao serviço depois
de cumprida a pena.

Art. 75. Voltando o locador ao serviço depois de cumprida a segunda pena, se
reincidir segunda vez, o contrato considerar-se-ha ipso lacto resolvido.

Art. '16. Igualmente considerar-se-ha resolvido o contrato não querendo o locador
voltar ao serviço depois de cumprida a primeira e segunda pena..

Art. 77. Nas hypotheses do art. 69 (a. e bJ. por todos os factos commettidos collec
tivamente por alguns locadores, serão esses infractores detidos até o julgamento, que
com urgencla promover-se-ha n'um s6 processo.

Art. 78. Os locadores, que, para fazer paredes, ameaçarem ou violentarem a outros
locadores, serão presos e remettldos â autoridade policial, afim de provar-se, mediante
acção publica, a sua punição, como incursos no art. 190 do codijW Criminal.

Art. 79. Se etfectuarem a parede, e por meio della commetterem ameaças e violen
das, serão punidos pelos crimes praticados.

Art. llO. {AI AqueHes que seduzirem para seu serviço. e admittirem ou consentirem,
em suas casas, fazendas ou estabelecimentos, indlviduos obrigados a outrem por con
trato de locação de serviços prestaveis em qualquer parte do Imperio;

(B) Aquelles Que tomarem para seU serviço individuos obrigados a outrem por con
trato de locação de serviços prestaveis na mesma comarca, sem o attestado de que tra
tam os arts 27, 30 e 32;

(CI Aquelles que. apezar de judicialmente notificados pelo locatarlo, conservarem
em seu serviço individuos obrigados por locação de serviços prestaveis em qualquer ou
tra comarca, sem preencher a obrigação do art, 33;

Paguão ao locatario, além das despezas e custas a que tiverem dado causa, o dobro
do que o loca.dol' lhe dever, e não serão admitidos a allegar qualquer defesa em juizo.
sem depositar essa quantia.

Compete acçâo executiva ao locatario para. haver este pagamento.

CAP1TUW VlI

Do processo e competencias

Art. 81. Todas as causas derivadas da locação de serviços comprehendicta. nesta Lei,
incumbem aos JUi7.es de pa.:z. da situação do predio rustico (art. 4.°) oom Il.lçada Il.té
50$, e competeneia, mediante appellação devolutiva para o Juiz de Direito. qualquer que
seja a quantia.

Art, 82. Quanto á. materia penal, de que trata o capo 6.°, a oompetencJa do Juiz
de paz é sempre com recurso suspensivo para o Juiz de Direito,
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Art. S3 . O processo penal será regulado pelas seguintes disposições:

~ 1.0 A petição inicial deverá conter a indicação das provas, e será acompanhada
do instrumento do contrato.

* 2.0 Citado o réO{ e presente na aUdiencia com as SUas testemunhas, que podera
levar independentemente de citação, ou á revelia do mesmo réo. se não comparecer, o
Juiz de Paz ouvirá as testemunhas de uma e outra parte, mandando tomar por tenno os
seus depoilnentos.

§ 3.° Concluidas as inqUirições e tomado o depoimento ou o juramento de qualquer
das partes, se fór ordenado pelo Juiz, serão ellas ouvidas verbalmente, juntando-se aos
autos, com quaesquer allegações. os documentos que offerecerem, depois do que o Juiz
proferirá sua sentença na mesma audiencia ou na seguinte.

Art. 84. O processo civil será o processo summario, estabelecido pelos arts. 23'1 e
seguintes do Regulamento nO 737 de 1850.

Art. 85. Quando, porém, esta Lei autoriza acção executiva contra outros que náo
o locatarlo ou locador. fica entendido qUe a jurisdicção para processaI-a e julgaI-a é
a do Juiz Municipal do domicilio do réo, com appellação devolutiva para o Juiz de Di
reito, tendo o processo a mesma fôrma determinada pelas leis do processo civil.

Art. 86. Fica autorizado o G<lverno a dar os regulamentos necessarios para execução
desta Lei.

João Lins Vieira Cansanção de Sinimbú, do Meu Conselho. Senador do Imperio,
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em 15 de Março de 1879, 58.° da Independencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.

Chancellaria-m6r do Imperio. - Lafayette Rodrigues Pereira.

Transitou em 26 de Março de 1879. - José Bento da Cunha Figueiredo Junior.

Publicada na Secretaria de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obra:;
Publicas em 29 de Março de 1879. - Augusto José de Castro Silva. (Leis do Brazil 
1879 - Atos do Poder Legislativo - Tipografia Nacional - pago 11/20.)

14) Anais da Câmara dos Deputados ~ Apêndice" - 1834 - Sessão de 26 de junhe.
de IBM - pago 538/9

15) Idem, idem - pago 538

16. DECRETO N° 213, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1890

Revoga todas as leis e disposições relativas MS contreu:tos de locação de
serviço agricola.

O Gilneralissímo Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisorio da Re
pÚblica dos Estados Unidos do Brazil, constituido pelo Exercito e Armada. em nome da
Nação, considerando:

Que entre as medidas economicas mais reclamadas pelo estado actual do pai.2; se
acha a do seu povoamento, visto que a riqueza publica desenvolve-se na mesma propOr
ção em Que se expande a população;

Que, nesse intuito e afim de attrahir para o territorio brazileÍfo uma corrente immi
gratoria espontanea, perenne e abundante, é necessario que ao lado das extraordinarías
vantagens phYSicas do 8610 e do clima, possa o paiz orrerecer tambem ao estrangeiro as
vantagens moraes que resultam de uma legislaçáo bastante livre para garantir toda a
expansão da activIdade indIvidual, condição indispensavel para o bem-estar da vida
social:

Que, para obter esse resultado torna-se preciso eÜIl1inaor desde já do corpo da le
gislação patria todas as d!.l;posições e preceitos que possam contrariar os costumes, as
tendencias e as aspirações do estrangeiro, produzindo pOr isso mesmo o descredito do
palz como ponto de destino para os ilnmigrantes:
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Que é urgentemente necessario completar & obra da reforma da leglslaçAo para o
estrangeiro. já tão adeantada pelo Governo da RepubliclL com a decretação das leis
da nacionallsação, liberdade de culto e c38B.l'nent<l civil;

Que essa obra seria incompleta emquanto permanecessem na legislação nacional os
vexatorios preceitos que regulam os contractos de locação de serviços agricolas;

Que este regimen já se acha, felizmente, proscripto na pratica, porque os agricul
tores brazileiros na sua. criteriosa observação teem comprehendido ser mais conveniente
substituIr 0$ contractos de locação, taes como os concebe a legislação até hoje em vigor,
por actos de pura convenção, tendo por base o mutuo consentimento, e elevando por
esse modo o colono á categoria de parte contractante, que aUás lhe é recusada por aquella
legislação ;

Que, assim proscrIptas pelo desuso taes leis, a sua permanencia no corpo da le
lSislação não póde servir sinio para dar causa no estrangeiro ao descredito injusto da
nação brazileira, como ponto de destino, embara.çando por esse modo a formaçlo de
uma franca corrente immigratoria;

Que, finalmente, em vista da diversidade completa e sensivel na natureza. no me
thodo e nas condições do trabalho de uma. para outra zona do paiz, e para melhor
consultar as necesslda.des e as ex1gencias peculiares a cada uma, torna-se Indlspensavel
Que seja conferida tl. soberania, dos poderes dos Estados a exchwva competenc1a para
regular as mutuas relações de direito nesta ordem de contractos;

Decreta:

Art. 1.0 Ficam revogadas as leis de 13 de setembro de 1830, 11 de outubro de 183>'7, n.
2827 de 13 de março de 1879 e todas as disposições exorbItantes do direito commum, re
lativas aos oontractos de locação de serviço &gl'ioole..

Art. 2.° Fóra do municipio da Capital Federal. aos poderes de cada um dos Esta
dos Federados pertence exclusivamente a competencia para regular as mutuas relações
do direito entre o locador e o locatario no respectivo territorlo.

O Ministro e secretario de Estado dos Negoclos da Justiça assim o faça executar.

Sala d~ sessões do Governo Provisorio, 22 de fevereiro de 1890, 20 da República. -
MANOEL DEODORO DA FONSECA. - M. Ferraz de Campos Salles. (Decretos do
Govêrno Provisório - de l° a 28 de fevereiro de 1890 -- Imprensa Nacional - PÍIB. QK.)

I7} Ver disCunlO do senador Moraes e Barros na sessão do Senado de 28 de setembro
de 1895 - "DocUmentos Parlamentares - LegislaçAo Social" - vaI. 2 - 1893 - 1920
- pág. 56/57

18) Vianna, 8egadas - "0 Estatuto do Trabalhador Rural e sua Aplicação" - Livraria
Freitas Bastos S/A - 1963 - pág. 35

19) "Documentos Parlamentares - LegdBlação Social" - vol. 2 - 1~3 - 19'20 - Ty'p.
Jornal do Commercio - 1920 - pág. 23/"

2Q I Idem, idem, pág'. 30/37

21) Idem, idem. pág. 183

22) Idem, idem, pág. 192

23) Idem, Idem, pág. 264

24) Ob. cito pág. 36

26) "Docwnentos Parlamentares - Legislação SOCial" - vol. 2 - 1893 - 1920 
pág.30
26) Obra supra, pâg. '8l

27) Obra supra, pág. 25/26

28) Obra supra, págs, 27 a 37

29) Osório, Joaquim Luiz - "Dl.relto Rural" - Seguncla Edlçio - 19l& - JOIIé Konfino
Editor - R. de Janeiro - pág~ 46
30) "Document08 Parlament&re$ - LeglaJ,açIo SOCial" - voI. 2 - 1393 - 1920 
pâg,286
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311 Idem, idem, pág. 377

32) "Comentário ao Estatuto do Trabalhador Rural" ~ VoI. I - pago 9 - José Konfino
Editor - 1966.

33) DECRETO N~ 979, DE 6 DE JANEIRO DE 1903

F(l.Culta aos vrofissionaes da agricultura e industrías ruraes a organisação
de syndicatos para delesa de seus interesses.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br1l2íl:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:

Art. 1~ ~ facultado aos profissionaes da agricultura e industrias rurRes de qualCluer
genero organisarem entre si syndicatos para o estudo, custeio e defesa dos seus inte
resses.

Art. 2D A organisação desses syndicatos é livre de quaesquer restricções ou onus,
bastando, para obterem os favores da lei, depositar no cartorio do Registro de hypo
thecas do districto respectivo, com a assignatura e responsabilidade dos administradores,
dous exemplares dos estatutos, da acta da installação e da lista dos sacias, devendo o
%crivão do Registro enviar duplicatas à Associação Commercial do Estado em qUe se
organisarem os syndicatos.

Art. 39 O syndicato deverá renovar pela mesma fórma o deposito da lista de socios
e dos estatutos sempre que tiverem soffrido modificações no anno anterior.

Art. 4° Os estatutos deverão especificar a séde, duração, fónna e fins da sociedade,
modo de administração, condições de admissão e eUminação dos sacias e de dissoluçã.o
do syndicato.

Art. 5° A duração do syndicato poderá ser indefinida e o numero de socios, podendo
ser iIlimitado, não deverá ser inferior a sete.

Art. 69 A todos os socios sera livre a retirada em qualquer tempo, perdendo, porém,
todos os direitos, concessões e vantagens inherentes ao syndicato, em favor deste, sem
direito a reclamação alguma e sem prejuizo das responsabilidades que tiverem contrahido
até liquidação das mesmas.

Art. 7° A dissolução do syndicato só podera ser declarada pela unanimidade dos
sacios ou quando seu numero fique reduzido a menos de sete por um prazo superior
a quinze dias.

Art. 8° No caso de dissolução, o acervo social será liquidado íudicialmente e o seu
producto applicado em obras de utilidade agricola ou em instituições congeneres, de
accordo com a resoluçã.o dos membros do syndicato existente na occasião.

Art. 99 t facultado ao syndicato exercer a funcção de intermediaria do credito a
favor dos socios, adquirir para estes tudo que for mister aos fins profissionaes, bem como
vender por conta delles os productos de sua exploração em especie, bonifícados. ou de
qualquer modo transformados,

Art. 10. A funcção dos syndicatos nos casos de organisação de caixas ruraes de
credito agrícola e de cooperativa de producção ou de consumo, de sociedade de seguros,
assistencia., etc., não implica responsabilidade directa dos mesmos nas transacções, nem
os lJens nellllS empregados ficam sujeitos ao disposta na n 9 8, sendo a líquidação de
taes organisações regida pela lei commum das sociedades civis.

Art. 11. t permittida aos syndica.tcs a formação de uniôes, ou syndicatcs centraes
com personalidade jurídica separada pOdendo abranger syndicatos de diversas circums
cripçóes territoriaes.

Paragrapho unico. Os syndicatos centraes serão regidos por esta mesma lei.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1903, 15~ da Republica. ~ FRANCISCO DE PAULA
RODRIGUES ALVES - LaUTO Severiano Müller. (Leis do Brasll - vol. 1 - 1903 
rmprensa Nacional - 19Q7 ~ pãg. }7.)
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3i) DECRETO NII 6532, DE 20 DE JUNHO DE 1907

Approva o regulamento para a execução elo decreto legi8lativo n~ 919, de 6
de janeiro de 1903.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bruíl, usando da \Lutorlze.ç'o
que lhe confere o art. 48, n9 I, da Constituição, decreta:

Artigo unico. Fica approvll.do o regulamento que com este ba1xa, 8S81gnado pelo
Ministro de Estado da lndustria, Viação e Obras Publ1cas, para a execução do decreto
legislativo n ll 979, de li de janeiro de 1903.

Rio de Janeiro, 20 de junho de 1907, 1911 da :Republica. - AFFONSO AUGUSTO
MOREIRA PENNA - Miguel Calmon du Pin e Almeida.

Regulamento dos Sllndicatos Agrlcolas, a que se refere o liecreto n9 6532,
desta data.

CAPITm.O I

Dos Syndicatoo AgTiColas

Art. 111 a pennittlda a organização de syndicatos agricolas, que, para os etfeltos
legaes, são as associações fonnadas entre profisslonaes da agricultura e industrias ruraes
de qualquer genero, para defesa dos interesses de ordem economica, social ou moral,
communs aos a.ssociados.

Art. 29 Os syndicatos terão uma denominação particular oU que indique seu obJecto
de modo a se dífferençarem de qualquer outro; sua duração poderá ser indef1n1da;
podem organizar-se independente de autorização do Governo e são isentos de quaeaquer
restricçOes ou onus.

Art. 311 Sáo caracterlsticos essenciaes dos syndicatos agricolas ;

a) o numero mínimo de sete associados;

b) a qualidade peculiar a todos os associados de profissional da agricUltura ou de
industria rural de qualquer genero;

c) a existencia de um patrimonl0 constituindo capital da associação;

dI a fónna de mutualidade em todas as operações e actos dos s30·ndlcatos.

Art. 49 Conslderam-Ile profi&&1onaes para todoa os etreitos da lei:

O proprietario, o cultlvador, o arrendatarlo, o parceiro, o criador de gado, o jorna
leiro, e quaesquer pessoas empregadas em serviços dos predios ruraes, bem como a pes
soa juridlca cuja existencia tenha por fim a exploração da agricultura ou outra indus
trla rural.

Paragrapho W1ico. Perderá essa qualidade todo aquelle que deixar de pertencer a
qualquer das classes de que trata este artigo.

Art. 59 O patrimonio do syndicato agricola pOderá ser limitado ou illimitado, mas
petrtencerá ao fundo da associação, nÍ'O podendo em caso algum reverter aos associados.

Paragrapho unico. Será ordinariamente constituído:

a) pelas joias. mensalidades ou annuidades estabelecidas nos estatutos para que os
a.ssociados possam goza.r dll.& vante.gens e serviçOS da a.ssocle.ção;

l» pelas commissóes sobre compras e vendas feitas ou agencla.das por conta dos
associados ;

c) pelas taxas que forem estabelecidas para outros serviços;

d} pelas mwtM determinadas em êsta-tutos ou regulamentos;

e) por emprestimos, subvenções, donativos e legados.

Art. 6Q Todos os saldos e proventos applicam-se ao augmento do patrtmonio, n60
POdendo ser diatribuidos lucros aos associados.
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Art. 7° Poderão estes formar entre si caixas especiaes de soccorros e de aposenta
dorias ou quaesquer instituições de mutualidade e cooperação, sem prejuizo do patri
monio social, e constituindo ellas associações distinctas com inteira discriminação de
responsabilidades.

Art. 8Q O associado que se desligar do syndicato poderá, todavia, continuar a fazer
parte das caixas especiaes a QUe se refere o artigo an~erior, mediante as condições qUe
nos estatutos forem fixadas.

Art. 9° O numero de associados poderá ser illimitado, e nos estatutos devem ser
deternlinadas as condições de admissão e eliminação, as vantagens e onus, bem como
a responsabilidade dos mesmos associados.

Art. 10. É livre a todos os associados retirarem-se em qualquer tempo, perdendo,
pOrém, todos os direitos, concessões e vantagens inherentes ao syndicato em favor deste,
S2m direito a reclamação alguma e sem prejui:w das responsabilidades que tiverem con
trahido !Dec. 979, art. 6Q).

Paragrapho unico. Taes responsabilidades subsistirão emquanto não forem liqui
dadas.

Art. 11. A responsabilidade a que se refere o art. 10 só se considera effectiva
para o associado que se retira em relação ás obrigações contrahidas pelo syndicato até
ao dia da communicação escripta da sua retirada.

Paragrapho unico. O associado que se retira é responsavel pelas encornmendas que
tenha feito directamente ao syndicato ou a terceiro por intermedio delle, assim como
pela cotização do anno, caso não tenha sido satisfeita.

Art. 12. A organização de cooperativas de producção ou de consumo, caixas ruraes
de credito agricola, associações de seguro, de previdencia, de assíS'tencia, etc., não en
volve responsabilidade directa do syndicato nas transacções, sendo a liquidação de taes
organizações regida pela lei commum das 50cjedades civis (Dec. cito nO 979, art. 10).

Paragrapho unico. Os bens empregados nessas organizações não ficam sujeitos ao
disposto no art. 39, e sua liquidação corre sob a responsabilidade dos respectivos sacíos.

CAPITULO II

Da Organização dos Synàicatos

Art. 13. Os syndicatos agricolas constituem-se por deliberação da assembléa gerll.l
dos associados, que será convocada para esse fim pelos fundadores. depois de organiza
dos e assignados os estatutos por todos os associados.

Art. 14. No dia designado, reunidos os associados em assembléa geral. os funda
dores apresentarão OS estatutos e, lidos estes, será submetida a votos a resolução de
estar o syndicato definitivamente constituido.

Sendo essa resolução approvada por dous terços. pelo menos, do numero total dos
associados. lavrar-se-ha a acta da installação. em duplicata. para ser assignada por to
dos os associados presentes.

Art. 15. Approvada essa resolução por dous terços. pelo menos. do numero total
dos associados, será eleita e, em seguida, empossada a primeira administração, devendo
a acta da installação do syndicato lavrar-se em duplicata e ser assignada pOr todos os
associados presentes.

Art. 16. Dous eXemplares dos estatuto~, da acta da installação e da lista dos asso
ciados, authenticados pelo presidente e pelo secretario do syndicllto agricola, serão de
positados no cartorio do Registro de Hypothecas do districto respectivo, ahi ficando
archivado um de cada exemplar (Doc. cito nO 979. art. 2°).

Art. 17. O outro exemplar será pelo official do Registro de HyPothecas envíad.o,
dentro de oito dias contados da apresentaçáo, li Junta Commercial do Estado respectivo.

Art. 18. O deposito dos estatutos e da lista dos associados será pela mesma forma
renovado sempre qUe no anno anterior houverem soffrido modificações, e em todos os
casos o recibo passado pelo official do registro bastará para provar o mesmo depooito.
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Ps..ragrapho uniCO. O registro dos documentos e respectivo recibo ficam isentos de
quaesquer onus e serão feitos no acto da apresentaçA,o dos mesmos.

Art. 19. Os estatutos declararão o seguinw:

§ lq Denominação, fins, fôrma, duração e séde do syndice.to agricola.

§ 2Q Modo pelo Qual este é administrado e representado em jUizo e, em geral, IWI

suas rela.çães para com terceiros.

§ 3q Responsabilidade dos associados.

§ 4q Condições de admissão e eliminação, os direitos, vantagens e onus dC6 asso
ciados.

§ 5~ Condições de dissolução do syndicato e destino que nesse caso será dado ao
produeto do acervo social, nus termos do Dec. nQ 9'19.

Art. 20. O registro indicará mais:

~ lQ A data do depOsito dos documentos.

2~ Os nomes dos administradores oU directores do syndicato.

3Q A entrega do recibo a que se refere o art. 18.

Art. 21. Desde a data do mencionado deposito e registro, o syndicato agrtco1& a.d
quire personatidade jurídica, como pessoa distincta da dos respectivos associad06 e póde
exercer rodos 05 direitos civis relativos aos seus inwresses.

CAPITULO lU

Dos Administractores

Art. 22. Os syndicatos agrícolas serão dirigidos por dous ou mais administradores.
eleitoo pela assembléa geral entre os aBSOCiadOll inscriptoo e quites, auxiliados por um
conselho administrativo com o numero de associados que os estatutos dewrminarem.

Paragrapho unico. J!: requisito indispensavel ao presidente do syndicato ser cidadão
brazileiro no gozo de seus direitos.

Art. 23. J!: expressamente vedado aos administradores e bem assim aos fundadores
e incorporadores dos syndicatos ou uniões de syndicatos agrícolas auferirem lucros ou
vantagens de qualquer especie ou natureza.

Paragrapho uníco. Não se comprehende nessa prohibição a remuneração dos em
pregados necessarios ao bom funccionamento e serviço dos syndicatos, os quaes poderio
ser escolhidos entre os associados.

Art. 24. OS administradores e os associados que authenticarem e asslgnarem 0Il
documentos depositados, nos termos do art. 16, respondem collectivamente pelas decla
rações nelles contidas, tornando-se, civil e criminalmente, responsaveis por ellas.

Art. 25. A oompeteneía da administra.ção dos syndicatos agricolas limita-se a e.ctoa
administra.tivos, não podendo alienar bens immovels da associação, a não ser com po
deres especiaes conferidos pela assembléa geral, de conformIdade com os estatutos.

Art. 26. As funcções do conselho administrativo consistem em fiscalizar O!I actos
da directoria e em auxiliar a mesma nos serviços proprios do syndlcato, de acoordo com
os estatutos.

P&ragrapho unico. Assiste ao conselho o direito de examinar em Qualquer occas1ão
os livros e o archivo do syndicato.

CAPITULO IV

Da Assemb/éa Geral

Art. 2'7. A' administração do syndicato agricola cumpre convocar 9. assembléa geral.
sempre que JUlgar conveniente, e, pelo menos, uma veJo 80 anno.

Art. 28. A convocação para as assemoléas geraes serÁ feita por anJ1W1CioS na im
prensa local, ou por meio de cartas registradas. oom dom dias de antecedencia.
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Art. 29. Para que a assembléa geral possa validamente funccionar e delibere.r, é
indispensavel que esteja presenre Um numero de associados que represente, pelo menos,
um quarto do numero total.

Art. 30. Quando, porém. a assembléa geral fõr convocada para a constituição do
syndicato ou para a modificação dos estatutos, é indispensavel que estejam presentes
dous terços, pelo menos, do numero total dos associados.

Art. 31. Não se reunindo associados em numero legal, sera novamente convocada
a assembléa, com intervallo de Dito dias. pelo menos, e nessa nova reunião ella delibe·
rará com qualquer numero.

Art. 32. Os associados não podem ser representados por procuradores na assem
bléfl gpral.

Art. 33. O associado que não assistir a assembléa geral sera considerado como
acceitando as deliberações nella tomadas.

Art. 34. As assembléas genes teem poder para resolver todas as questões da so
ciedade, excepto as que se referirem a applicação do patrimonio social, quando já isto
estiver determinado pelos estatutos.

Art. 35. A's assembléas geraes cabe approva.r as contas da administra~o do syn
dicato, votar o orçamento, realizar as eleições, deliberar sobre os assumptos que lhes
forem propostos.

Art. 36. Todos os associados, no gozo dos seus direitos, podem tomar parte na
assembléa geral.

CAPITUW V

Da Dissolução dos Syndicatos Agrícolas

Art. 37. Dar-se-ha a dissolução dos syndicatos ag-ricolas:

a I quando o numero dos associados ficar reduzido a menos de sete por um prazo
superior a 15 dias;

à) quando a unanimidade dos associados, no gozo dos seus direitos, resolver a dis
solução (Dec. cit., nQ 979, art. 7°).

Art. 38. Em caso de dissolução, o acervo social será liquidado judicialmente e o
seu producto líquido terá a applicaçâo indicada nos estatutos.

Art. 39. A applicação de que trata o art. 38 só poderá ser em obras de utilidade
agricola ou para augmento do patrimonlo de instituições congeneres (Dee. cit., nO 979,
art. 8°1.

CAPlTUW VI

Das Uniões de Syndtcatos

Art. 40. Os syndicatos agricolas podem fundar uniões de syndicatos ou syndicatos,
centraes, com o intuito de regularizar o funccionamento dos syndicatos locaes, coorde
nando e concentrando seus esforços, augmentando seus meios de acção, de modo a
pod.er prestar a maior somma possivel de serviços aos associados.

Paragrapho unico. As uniões deverão abranger syndicatos ligados por interesses
communs, territoriaes ou profissionaes (Dec. cit., no 979, art. 11).

Art. 41. As uniões de syndicatos e os syndicaws centraes adquirirão personalidade
jurtdica separada, do mesmo modo que os simples syndicatos.

Art. 42. Constituir-se-hão na fónna prescripta. para os syndicatos e terão os mes
mos caracteristicos que estes, sendo tambem regidas pelo presente regUlamento.

Art. 43. Além dos syndicatos organizados e constituidos de accôrdo com este regu
lamento, poderão ser admittidos como associados das uniões de syndicatos e syndicat06
centraes as associações agrícolas ou de industrias ruraes e, do mesmo modo, os sacias
destas instituições.
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Art. '". As uniões de syndicatos e os syndicatos centraes gozaria de todas as fa.
culdades que o presente regulamento contere, e estio sujeitos ás suas prescripç6ee,
quanto á tundação, modo de agir e de UqUidar.

Art. 45. Estas associações, bem como os syndicatos agricolas organizados de 8CCÔrdo
com o preaente regulamento. ficam Isentos, para a sua organização e funcclonamento.
de qUll.esquer onUB.

CAPITULO VII

Dtsposiç6u Geraes

Art. 46. NAo gozarão dos fll.vores &Qui consignados os syndicatos locaes, as un1(1es
e os syndicll.tos centrll.es que estiverem em desaccOrdo com este regula.mento.

Art. 47. Nâo é permittido 8. nenhum syndtce.to especule.r com titUloa de q,Ull.lq,uer
especte. podendo, porém, adquirir bens immoveis. sem outra restricçAo a nAo ser a
appl1cação destes aos serviços e fins previstos nos respectivos estatutos.

Art. 48. São da exclusiva competencia do juizo commerclal as questões relativas
li existenc1a do syndicato &gricola. aos direitos e obrigações dos associados para· com
el1e e entre si e á dissolução e á liquidação do mesmo.

Art. 49. Os livros de escrlpturação dos syndlcll.tos ll.gricolas serAo rubricados, para
terem fé em juizo. pelo membro do conselho admInistrativo que o presidente deailnar,
e sâo Isentos de sello.

Art. 50. Revogam-se 8.8 disposições em contrario,

Rio de Janeiro. 20 de junho de 190'1. - Miguel Calmon du Pín e A.lmeida. - (Leis
do Brasil - valo 2 - 1907 - Imprensa NacIonal - 1908 - pág. 1.229.)

351 Catharino, José Martins - "O trabalhador Rural Brasileiro" - Livraria P'reitaB Bas
tos S/A - 1958 - pág. 25/26

36) Ob. cit, pág, 10

37) DECRETO N.o 23,611 - DE 20 DE DEZEMBRO DE 1003

Revoga o decreto legtslativo n9 979, de 6 de 1aneiTo de 1903 e jaculta a iUM
tituição de consórcios projiSsionaiS-cooperativos.

O Chefe do Govêrno Provisório da República dos Estados Unidos do Bras.ll, U!&ndo
das a.tribuições Que lhe confere o artigo primeiro do decreto n." 19.396, de 11 de nO'leln
bro de 1930,

Tendo em vista os têrmos -do acôrdo concluido entre o Mínistério do Trabalho. Indús
tria. e Comércio e o da Agricultura, pelo qual competem a êste. privativamente, a funda
ção dos consórcios prof1ssionllJs~cooperativos e suas instituições econômicas - lU! coope~

ratlvas básicas de consumo, crédito. produção e outras derivadas e

Considerando que ha necessidade de regularizar a situação dos sindicatos fundados
de acôrdo com o decreto legislativo n.O 979, de 6 de janeiro de 1903, para que êles PQSlIa11l
se amoldar à nova forma e entre.r no gôso dos favores e das faculdades por êste conce
didos aos consórcios profissionais-cooperativos,

Decreta:

Art. }." l!: facultado aos individuos de prof.lssões similares ou conexas organJzarem
entre si consórcios profissionais-cooperativos. tendo por fim o estudo. a defesa, o desen
volvimento dos interêsses gerais da profissão, doa Interêsses econ01nico-protisslona.l8 de
seus membros, e a realiZação de suas finalidades econOmicas em cooperativas de consumo,
crédito, produção e modalidades derivadas.

Art. 2,0 Para os deitos do presente decreto, são considerados proflsslonais:
I - Agrârios - o proprietário, o cultivador, o arrendatário, o parceiro, o colOno, o

criador de gado, o jornaleiro e quaisquer pessaas empregadas em serviços rurais;

II - Proletários ~ os indlvlduQ6 da mesma profissão ou de profissões a.uxUl.ares, co
nexas, complementares ou industrialmente colaboradoras, as.salartados conjuntamente, em
exerciclo efellvo de função oU mistér, em qualquer empreendlmento de Uns econÔln\.co$',
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III - Liberais - médicos, enfermeiros, farmacêuticos, dentistas, engenheiros, arquite
tos, agrimensores, agr~nomos, veterinários, advogados, solicitadores, escrlvães, tabeliães,
escreventes, serventuarios da. justiça, contadores, guarda-livros, corretores, leiloeiros, des
pachantes, professores, jornalistas e outras conexas ou assemelhadas;

IV - Funcionários públicos - cidadãos, civis ou militares, qu~ exerçam qualquer fun
çáo remunerada pelos cofres públicos federais, estaduais e municipais, sempre que não
possam ser classificados como operários,

Art. 3." São considerados como continuando a pertencer à profissão, embora não o
pertE:nçam mais, os profiSSIOnais que tiverem exercido a profissão durante cinco anos e
que não a tenham abandonado desde mais de 10, contanto que não exerçam outra pro
fissão e residam no pais desde mais de 3 anos.

Art. 4.° Não será permitido a nenhum profissional pertencer a mais de um consór
cio profissional-cooperativo da mesma profissão.

Art. 5.° Os consórcios profissionais-cooperativos se constituem livremente, indepen
dente de autorização do govêrno, basta.ndo, para obter os favores da lei, depositar, no
cartório do registro de hipotecas do distrito respectivo, dois exemplares dos estatutos,
da ata de instalação e da lista nominativa dos membros da diretoria e do conselho, com
indicação da nacionalidade, da idade, da residência e da profissão, mas só adquirirão
personalidade jurídica após o registro na Diretoria de Organização e Defesa da Produção,
d? Minístêrio da Agricultura.

~ 1.0 O oficial do registro das hipotecas. a quem os interessados deverão entregar
os documentos, é obrigado a enviar, dentro dos oito dias da apresentação, um exemplar
à Junta Comercial do Es~do respectivo.

! 2.° O registro devera ser renovado a cada modifícação dos estatutos,

§ 3.° Só podem fazer parte dos corpos de direção dos consórcios profissionais-coope
rativos, brasileiros natos ou naturalizados, com residência no pais de mais de três anos
e no gÕSO de todos os direitos civis, e cada mudança de direção deverá ser comunicada
ti Diretoria de Organl1,ação e Defesa da Produção.

Al t. 6.° Os consórcios profissionais-cooperativos que preencherem as formalidades
do artigo anterior gosarão de personalidade jurídic a e poderão;

al estar em Juizo como autores ou réus;
b) adquirir, a título gratuito ou oneroso, bens móveis e imóveis; e

CI organizar, em seu seio e SOmente para os seus membros, instituições de mutuali
dade e previdência, bem como as espécies de cooperativas previstas no presente decreto
e que constituirão, porém, associações distintas e autônomas, com inteira separação de
caixas e responsabilidade.

Art. 7.° Os consórcios profissionais-cooperativos poderão constituir unióes municipais,
federaçóe5 estaduais e confederações nacionais, desde que de wna mesma finalidade eco
nômico-profissional, e terão personalidade jurídica separada e gosarão dos mesmos direitos
e vantagens dos consórcios profissionais-cooperativos isolados,

Art. 8.° Ninguém será obrigado a entrar para um consórcio profissional-cooperativo
sob pret~xto algum, e os profi~sionais que fêrem consorciados poderãQ retirar-se em qual
quer tempo, perdendo, porém, as cotizações realizadas, os direitos, concessões e vantagens
inerentes ao consórcio, em favor dêste, sem direito à reclamação alguma e sem prejuízo
da. cotização do ano corrente.

Art. 9.° Os estatutos deverão indicar, sob pena de nulidade;

1.°, O local da sede, prazo de duração, que podera ser ilimitado, natureSa e fins do
cOIl.'lórcio profissional-cooperativo;

2.0, as condições de admill8ão e exclw:;ão dos associados, cujo número será ilimitado
e nunca inferior a sete; e

3.°, o modo de administração e condições de dis.solução.

Art. 10. A dissoluÇM do consórcio profissional-cooperativo só poderá. ser declarada
pela unanimidade doo associados ou quando seu número fique reduzido a menos de sete,
por um prazo superior a 15 dias.



250 REVISTA. DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

Art. 11. Em caso de dissolução, o acervo social será liquidado e apl1cado em obras
de utilidade profissional ou em instituições congêneres, de acÔrdo com a resoluçAo da as
sembléia geral, caso não haja obrigações decorrentes de auxllios financeiros prestados pelo
Ministério da Agricultura.

Art. 12. Aos sindicatos fundados de acórdo com o decreto n,O 979. de 6 de janeiro
de 1903, uma vez reconhecida a legalidade de sua formação, será dado o registro na Dire
toria de Organização e Defesa da Produção e passarão a gosar desde logo da& regalias do
presente decreto e lhes será assinado um prazo razoável para promover a mudança de
sua denominação.

Art. 13. Fica autorizada a Diretoria de Organização e Defesa da Produção a auxi
liar financeiramente os consórcios profissionais·cooperativos, dentro do limite das dota
ções orçamentárias.

Art. 14. :a: expressamente proibida aos consórcios profissionais-cooperativos qual
quer atividade de ordem polltico·social ou religiosa.

~ 1.0 A organização, orientação, registro e fiscalização dos consórcios profisslonais
cooperativos são privlüivos do Ministério da Agricultura, pela Diretoria de OrganlzaçAo
e Defesa da Produção.

! 2.° :a: atribuição privativa dos consórcios profissionais-cooperativos a organlzaçAo
de cooperativas de qualquer espécie.

Art. 15. Aos consórcios profissionais-cooperativos são aplicáveis e.s disposições do
regulamento baixado com o decreto D.a 6.532. de 20 de junho de UI07. naquilo que nAo
infrinja as diSposições dêste decreto.

Art. 16. Ficam re"ogados o decreto legislativo n9 979, de 6 de janeiro de 1903, e
as demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1933, 112.0 da Independência e 45.° da República.
GETULIO VARGAS - JUare;: Ii.o Nascimento Fernandes TávoTa - Joaquim Pedro

Salgado Filho.

(Leis do Brasil - "01. 4 - 1933 ~ Imprensa Nacional - 1934, pág. 5691.

381 DECRETO·LEI N.o 7.038 - DE W DE NOVEMBRO DE 1934

Dispõe sõbre a sindicalização rural

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Cons
tituição. decreta;

CAPíTULO I

Da Associação Sindical das Classes RuraiS

Art. 1.0 l!: J1cfta 11 associação para fins de estudo. defesa e coordenação de seus Inte
rêsses econÔmicos ou profissIonais, de todos os que, como empregadores ou empregados.
exercem atividades ou profLssão rural.

§ 1.0 Os sindicatos rurais serão organizados normalmente reunindo exeroentea de
atividades ou profissões idênticas. similares ou conexas. podendo o Ministro do Trabalho,
Indústria e Comérolo pennitir. excepcionalmente, li organização de entidades congre
gando exercentes de atlvidadl!ll ou profiSSões rurais diferentes. comprovada a imposslbUl
dade de serem organizadas entidades especificas.

§ 2.9 Considera-se exercente de atividade econômica diferenciada o empregador rural
cujO volume econõmlco de produçãn especializada seja superior a 50% da. produçAo total.

~ 3.0 Estabelecida a diferenciação de atividade dos empregadores poderAo seUll em
pregados congregar·se em entidade profissIonal de categoria especifiCll paralela.

Art. 2.° Exerce profissão rural. como empregador ou como empregado, que explora
estabelecimento rural ou presta-lhe serviços como dirigente, parceiro, auxillar, empreitei
ro, colono, agregado ou assalariado.

'1." SAo empregadores rurais as pessoas fis1cas ou jurldicas, propr1etár1Os OU arren
datários. os que exploram atividade rural, na lavoura, na pecuária ou nas Indl1'ltrias
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rurais, por conta própria, utilizando-se do trabalho alheio ou não. sejam em economia
individual, coletiva ou de família.

* 2.° São empregados rurais, trabalhadores ou operários rurais aqueles que se dedi
cam profissionalmente às atividades rurais, em economia individual, coletiva ou de fa
mília, na lavoura. na pecuária ou nas indústrias rUrais, com o fíto de ganho e por
conta de outrem. .

Art. 3." São prerrogativas dos sindicat<ls:

al representar perante as autoridades administrativas e judiciais os interêsses gerais
das categorias ou profissões para que foram constituídos. ou os interêsses indíviduaís dos
associados relativos li. atividade ou profissão exercida;

b) celebrar contratos coletivos de trabalho;

c I eleger os representantes das categorias ou profissões que representar na base
territorial;

dl colaborar com o Estado, como órgão técnico e consUltivo. no estudo e soluçáo doS
problemas que se relacionem com as categorias ou profissões representadas;

ef impor contribuições a todos aquêles que participem das categorias ou profissões
rurais representadas;

fl promover a coordenação de seus associados para a realização do seguro grupal
de acidentes do trabalho:

Art. 4.0 São deveres dos sindicatos:

a) colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solídariedade social;

b) manter serviços de assistência para seus associados:

cl promover a conciliação nos dissidios de trabalho;

d) promover li criação de cooperativas para as categorias representadas;

e) fundar e manter escolas de alfabetização e pré-vocacionais.

CAPíTULO II

Do lleconhecimento e Investidura Sindical

Art. 5.° Os sindicatos rurais deverão atender aos segumt~s requIsitos:

al reullIao de um número de associados que assegure possibilidade de vida e orga
nização da entidade;

b) duração não excedente de três anos para o mandato da diretoria;

c) exercicio do cargo de presidente por brasileiro nato, e dos demais cargos de ad
ministração e representação por brasileiros.

Art. 6." O pedido de reconhecimento será dirigido ao MInistro do Trabalho. Indús-
tria e Comércio, instrUido com exemplar ou cópia autenticada dos estatutos da entidade.

§ 1.0 Os estatutos deverão conter:

a) denominação e sede da entidade;

b) atividades econámicas ou profissões cuja representação é requerida;

c) afirmação de que a entidade agirá como órgão de colaboração com os poderes
públicos e as demais associações no sentido da ;;olidariedade social e da sUbordinação dos
mterÊsses econêmicos ou profissionais ao interesse nacional:

d) li atribuições, o processo eleitoral e o das votações, os casos de perda de mandato
e de substituição dos administradores:

el o modo de constituição e administração do patrimônio social e o destino que lhe
será dado, no caso de dissolução;

t> as condições em que se dissolverá o sindicat<l.

§ 2.° O processo d~ reconhecImento será regulado em instruções expedida;, pelo Mi
nistro do Trabalho, Indústria e Comércio.
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Art. 7." Reconhecido o sindicato rural, ser~lhe-á expedida carta de reconhecimento.
assinada pelo Ministro do Trabalho. Indústria e Comércio. na qual será especificada a
representação das atividades ou proflssões conferidas e mencionada a base territorial
outorgada,

CAPíTULO UI .

Das associações sindicais àe grau superior

Art. 8." Constituem associaçõeiS de grau superior aiS Federações e as Confederações.
organiZadas nos têrmos desta lei.

~ 1.0 Poderão se organizar em Federação sindicatos em nfunero não inferior a cinco,
preferencialmente exercendo atividade ou profissões rurais idênticas, similares ou cone
xas.

§ 2.° A Confederação Nacional da Agricultura será. constituída de, pelo menOll. três
federações, havendo uma Confederação de empregadoiS e outra de empregadores.

~ 3.° A carta de reconhecimento das Federações será expedida pelo Ministro do
Trabalho, Indústria e Comércio, nela sendo especificada a coordenação das atividades oU
profissões conferidas e mencionada a base territorial outorgada.

~ 4.0 O reconhecimento de Confederação será feito por decreto do Presidente da
República.

Art. 9.0 O Presidente da República, Quando julgar conveniente aos interêsses da or
ganização constitucional do pais. poderá ordenar que se organizem em federaÇÕeS os sln·
dicatos de determinadas atividades ou profiSSões, cabendo-lhe igual poder para a orga
nização da Confederação.

§ 1." O ato que instituir 11 federação ou confederação estabelecerá as condições
segundo as quais deverá ser a mesma organizada e administrada, bem como a natureza
e a extensão dos seus poderes sObre os sindica tos ou as federações componentes.

§ 2." Pertencem As federaçõeiS rurais, devidamente reconhecidas nos têrmos dêste
decreto-lei, as prerrogativas do art. 58 da Constituição Federal, reservadas. respectiva
Confederação a coordenação e orientação de suas atividades econômicas e profissionais.

Art. 10. Quando não ocorram motivos especiais, a jUízo do Ministro do Trahalho,
Indústria e Comércio. será de rigor a base municipal para os sindicatos rurais, a estadual
para as federações, sendo de base nacional a Confederção.

CAPíTULO IV

Da gestão tinanceíra do sindicato e sualiscalizaçáo

Art. 11. Constituem património das Associações sindicais rurais:
aI as contribuiçôes dos associados, na forma estabelecida nos Estatuto!; ou pela& aa·

sem'oléias gerais;

bl os bens e valores adqulridoiS e as rendas produzidas pelos mesmos;
Cl as doações e legados;
d) as multas e outras rendas eventuais.

Art. 12. As rendas dos sindicatos, federações e da Confederação só poderão ter apli
cação na forma prevista na lei e nos estatutos.

~ 1.0 A alienação do patrimônio deverá ser autorizada pela assembléia geral e só será
feita depois dessa deliberação homologada pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Co
mércio.

Art. 13. Os sindicatos, federações e a confederação, submeteráo, até 30 de junho
de cada ano. à aprovação do Ministro do Trabalho Indústria e Comércio. na forma das
instruções que expedir. seu orçamento de receita e despesa para o próximo ano fInan
ceiro, que coincidirá com o ano legal.

Art. 14. Os atos que importem malver8açáo ou delapidação do patrimônio das as
sociações sindicais, ficam equiparados aOll Cl'imes contra a economia popula.r e serão jul·
gados e punidos na conformidade dos artigos 2.0 e 6° do Decreto-lei n,o 869. de 18 de
novembro de 1938. e leis sUbseqüentes.
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CAPíTULO V
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Disposições gerais

Art. 15. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá instruções regu
lando a organização da administração das entidades sindicais rurais, assim como apro
vará o estatuto padrão a que as mesmas obedecerão, ressalvadas aS respectivas peculia
ridades.

Art. 16. Na sede de cada sindicato haverá um livro de registro, autenticado po!"
funcionário competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, do quai de
verá constar:

al tratando-se de sindicato de empregadores, o nome do proprietário rural, a idade.
o estado civil, a nacionalidade, a residência e 11 denominação da propriedade, assim
como êsses mesmos dados, tratando-se de propriedade de emprêsa ou sociedade, relati
vas aos respectivos diretores, bem como a indicação da sede e de qual o diretor ou re
presentante da emprêsa ou sociedade que a representará na entidade;

Dl tratando-se de sindicato de empregados. além do nome, idade, estado civil. na
,;ionalidade, profissão ou função e residéncia de cada associado, o estabelecimento ou
lugar onde exercer li sua profissão ou função, o número e série da respectiva carteira
profissional, se a possuir.

Art. 17. Ocorrendo dissidio ou circunstâncias que perturbem o funcionamento da en
tidade. o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá nela intervir, por intermé
dio de delegado. com atribuições para administração da associação e execUtar as medi
das necessárias para normalizar-lhe o funcionamento.

Art. 18. As infrações ao disposto nesta lei, além das demais penalidades previstas,
serão punidas, segundo seu caráter e gravidade, com as seguintes penalidades:

al multa de Cr$ 50,00 li CrS 100,00, paga em dõbro nas reincidências, até o máximo
de CrS 2. 000.00;

Dl suspensão de diretores por prazo até 30 dias:

(') destituição de diretores ou de membros do conselho;

dl fechamento da entidade, por prazo até seis meses;

e I cassação da carta de reconhecimento.

Art. 19. As penalidades de que trata o artigo anterior serão impostas:

af as das alíneas a e D pelo Diretor Geral do Departamento Nacional do Trabalho,
com recurso para o Ministro de Estado.

D) a1> d~mais pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.

~ 1.0 Quando se tratar de associações de grau superior, as penalidades serão impos
tas pelo Ministro de Estado, salvo se a pena fõr da cassação da carta de reconhecimento
da Confederação, caso em que a pena seni. imposta pelo Presidente da República.

§ 2.° Nenhuma pena será imposta sem que seja assegurada defesa ao acusado.

Art. 20. O Presidente da República, mediante proposta do Ministro do Trabalho, In
dústria e Comércio ouvido o Ministério da Agricultura, fundado em razões de utilidade
pública, poderá conceder, por decreto. às associações civis constituidas para a defesa e
coordenação de interêsses, econômicos e profissionais. a prerrogativa da alinea d do arti
go 3.° do Capítulo I, sem prejuízo de outras delegações Que julgue conveniente outorgar.

Parágrafo único. A iniciativa da medida acima prevista poderá ser exercida tam
bém pelo Ministro da Agricultura, ouvido o Ministro do Trabalho, Indústria e Comér
cio,

Art. 21. Não se reputará transmissão de bens. para efeitos fiscais. a incorporação
do patrimônio de uma associação profissional &O da entidade sindical ou das entidades
sindicais entre si.
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Art. 22. A denominação "Sindicato" é privativa das associações profissionais de pri
meiro grau. reconhecidas na forma desta lei.

Art. 23. As expressões "Federação" e "Confederação", seguidas da. designaç10 da.
atividade ou profissão rural respectiva, constituem denominações privativas das entidades
sindicais de grau superior.

Art. 24. Constituído o Conselho de Economia Nacional, os processos de reconheci
mento de associaçõzs profissionais da agricultura, depois de informados, respectivamente,
pelos Ministérios do Trabalho, Indústria e Comércio, e da Agricultura, e antes de serem
submetidos em despacho final ao Ministro do Trabalho. Indústria e Comércio, serão en
caminhados àquele Conselho, para o efeito do artigo.. 61, aUnea g, da Constituição.

Art. 25. As entidades sindicais, sendo-lhe peculiar e essencial a atrlbuiçáo repre
<;cntativ& e coordenadora das correspondentes categorias ou profissões, é vedado. direta ou
indiretamente, o exercício de atividade econômica.

Art. 26. As entidades sindicais reconhecidas nos tênnas dêste Decreto-lei não pode
rão fazer parte de organizações internacionais.

Art. 27. As cartas de reconhecimento dos sindicatos e associações sindicais de grau
superior, rurais, expedidas nos rermos dêste capitulo, ficam sujeitas ao pagamento das
seguintes taxas:

cu de Cr$ 50,00 (cinCjüenta cruzeiros) pela carta de reconhecimento de sindlcatoa
de empregados, e Cr$ 100,00 (cem cruzeiros), de empregadores rurais;

bJ de Cr$ 100,00 (crm cruzeirosl pela carta de reconhecimento de federação de
empregados, Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros), de empregadores rurais;

c> de Cr$ 200.00 (duzentos cruzeiros}, pela carta de reconhecimento de confedera
ção de empregados e Cr$ 400,00 (quatrocentos cruzeiros), de empregadores rurais.

Art. 28. As taxas a que se refere o artigo anterior, serão pagas em sêlo.

Parágrafo único. O pagamento das taxas de que trata o presente capitulo será
acrescido de sêlo de Educação e Saúde.

CAPíTULO VI

Disposições tinais e transitórias

Art. 29. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá as instruções que
se tornem necessárias para a execução do presente Decreto-lei, assim como decidirá s6~

bre as dúvidas suscitadas ou omissões.

Art. 30. O presente Decreto-lei entrarA em vigor A data da sua publicação, revoga
das as disposições em contrário.

<0.0. de 11-11-44>

39> DECRETO N~ 1.150, DE 5 DE JANEIRO DE 1904

Conter" privilegio 1Xlra vagamento de divida proveniente de aalarios de
trabalhador rltral.

O Presidente da Republica doS Estados Unidos do Brazil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte:

Art. 19 J!: privilegiada a divida proveniente de salarios de trabalhador agrtcola, afIm
de sér pago pelo producto da colheita para a qual houver concorrido com o seu trabalho.
precipuamente a quaesquer outros creditos, salvo as que forem garantidas por hypotheca
ou penhor agricola devIdamente inscrlpto e transcripto.

Art. 2Q Este privilegio se refere a importancia da divida resultante do saldo verifi
cado em favor do trabaJhador pelo seu salario, no ajuste de contas effectuado, constante
de caderneta existente em mão do trabalhador, aberta numerada, rubric'lda e escrípturada
pelo proprietario ou seu representante, na qual, se achem lançadas, Dal> respectivas datas,
as parcellas do debito e credito. No caso de divergencia do ajuste de contas. admittlr-Be~ha

qualquer outro meio procedente de prova da dlvtda, além da caderneta..
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Art. 30 Para a cobrança da divida nas condições dos arts. l° e 2°, o trabalhador
terá direito de usar da acçáo summaria e do embargo ou aresto assecuratorio.

Art. 4Q As disposições desta lei só regerão as dividas contrahidas posteriormente á
sua data,

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 5 de Janeiro de 1904, 16Q da Republica. - FRANCISCO DE PAULA
RODRIGUES ALVES - LauTO Severiano Mui/er. '- 'Documentos Parlamentares
Legislação Social - VoL 2 ~ 1893 ~- 1920 - pág. 873. I

40) "Documentos Parlamentares ~ Legislação Social" - VaI. 2 - 1893 - 1920
pág. 509.

41 J DECRETO NQ 1.607, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1906

Deroga o art. 10 do Decreto n. 1 150, de 5 de Janeiro de 1904 na parte tinal

em que restrínge o prívilegio dos trabalhadores agrícolas.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil

Faço saber que o Congresso Nacinal decretou e eu sancciono a seguinte resolução:

Art. I" Fica derogado o art. 10, do decreto n. 1.150, de 5 de Janeiro de 1904. na
parte final em que restringe o privilegio dos trabalhadores agricalas, afim de serem
pagos os seus salarias pelo producto da colheita para a qual houverem concorrido com
o seu trabalho, precipuamente a quaesquer outros credores.

Art. 2Q A presente lei, respeitados os privilegias constantes dos contractos de hypo
theca e penhor agricola em vigor, só comprehende as dividas contrahidas posteriormente
á sua data.

Art. 3° Ê applicavel ás cadernetas de que trata o art. 2° do Decreto nQ 1.150, de
5 de Janeiro de 1904, o disposto no art, 3° do Decr, n. 79, de 23 de Agosto de 1903.

Art. 4" ReVogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 29 de De3embro de 1906. 19° da Republica. - AFFONSO AUGUSTO
MOREIRA PENNA. - Miguel Calmon Du Pín e Almeida. ("Documentos Parlamen-
tares - Legislação Social" ~ VaI. 2 - 1893 - 1920 - pago 874.)

42) "Documentos Parlamentares ~ Legislação Social" - 2 ~ 1893 - 1920 - pág. 518.

43) Obra supra - pág. 523.

44) DECRETO N. 6.437, DE 27 DE MARÇO DE 1907

Approva o regulamento para execução das leis nO 1150, de 5 de janeiro de
1904 e n, 1607, de 29 de dezembro de 1906.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra3il, usando da attnbuição que
lhe confere o art. 48, n. 1, da Constituição Federal, resolve appwvar o regulamento
que com este baixa, assignado pelo Ministro da Industria, Viação e Obras Publicas, para
€xecução das leis ns. 1150, de 5 de Janeiro de 1904 e 1607, de 29 de dezembro de 1006, re
ferentes a dividas provenientes de salarios de trabalhadores agricolas.

Rio de Janeiro, 27 de março de 1907, 19Q da Republica. - AFFONSO AUGUSTO
MOREIRA PENNA. - Miguel CalrMn du Pin e Almeida.

Regulamento das leis n. 1550, de 5 de janeiro de 1904 e n. 1607, de 29 de
dezembro de 1906. a que se refere o decreto n. 6437, desta. data.

Art 1° t privilegiada a divida proveniente de salarios de operarias agricolas, de
mO<:lo a ser paga, com preferencia sobre todas e quaesquer outras, pe10 proClucto da
colheita ou safra a que houverem os mesmos prestado o concurso do seu trabalho.

§ lQ Este privilegio é restricto á colheita ou safra do anno agricola, de sorte que,
si o prooucto desta fôr insuficiente para a solução integral das díVidas por sala
rios, o operario será, pelo restant€, simples credor chirographano.
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á sua farnl1ia, exceptuados apenas os casos de força maior ou dolo da proprla victlma
ou de estranhos.

Art. 31' São considerados operarios, para o effelto da indemnlzação, todos os tndi
vlduos, de qualquer sexo, maiores ou menores, uma vez que trabalhem por conta de
outrem nos seguintes serviços: construcções, reparações e demolições de qualquer natu
reza, como de predlos, pontes, estradas de ferro e de rodagem, linhas de tramways elec
tricos, rêdes de esgotos, de Illuminação, telegraphicas e telephonicas, bem como na
conservação de todas essas construcções; de transporte carga e descarga; e nos estabe
lecimentos Industrlaes e nos trabalhos agrlcolas em que se empreguem motores Ina
nimados.

Art. 41' A obrigação estabelecida no art. 21' estende-se á União, Estados e munlclplos
para com seus operarios, na execução dos serviços mencionados no artigo antecedente.

TITULO II

Da. lndemnização

Art. 5° A indemnização será calculada segundo a gravidade das consequencias do
accidente, as quaes podem ser:

aI morte;
b) incapacidade total e permanente p3.ra o trabalho;

c I incapacidade total e temporaria;

dl Incapacidade parcial e pennanente;
e I incapacidade parcial e temporaria.

Paragrapho unico. Os casos de incapacidade serão definidos e especificados no
regulamento desta lei. Entende-se pennanente a incapacidade que durar mais de um anno.

Art. 6° O calculo da indemnização não poderá ter por base quantia superior a 2: 400$
annuaes, embora o salarlo da victima exceda dessa quantia.

Art. 70 Em caso de morte a indemnização consistirá em uma Bomma igual ao salario
de tres annos da victima, a qual será paga de uma SÓ vez á sua famil1a, conjuge sobrevi
vente e herdeiros necessarios, observadas as disposições do Codlgo Civil sobre a ordem
da vocação hereditana e mais 100$ para as despezas do enterramento.

§ 11' O conjuge sobrevivente terá direito á metade da indemnização e os herdeiros
necessarlos á outra metade, na conformidade do direito commum.

§ 21' Deixando a vlctima sómente conjuge ou sómente herdeiros necessarios, a indem
nlzação será reduzida a uma somma igual ao salarlo de dous annas. A mesma reduçAo
terá logar si o conjuge sobrevivente estiver divorciado por culpa SUa ou estiver volun
tariamente separado.

§ 31' Na falta de conjuge, ou estando este divorciado por culpa sua ou voluntárla
mente separado, e não havendo herdeiros necessarlos, si a vlctlma deixar pessou cuja
subsistencia provesse, a essas pessoas deverá ser paga a indemnlzação, reduzida nesse
caso á somma Igual ao salario de um anno.

Art. B9 Em caso de incapacidade total e permanente, a indemnização a ser paga á
vlctlma do accidente consistirá em uma somma igual á do seu salarlo de tres annos.

Art. 91' Em caso de Incapacidade total, mas temporaria, a IndemntzaçAo a ser paga
á vlctlma será de metade do salarlo dlarlo até o maximo de um anno. SI a Incapacidade
exceder desse p~ será considerada permanente, nos tennos do paragrapho unico do
art: 5\!, e a Indemnlzação regulada pelo dispOSto no artigo anterior.

Art. 10. Em caso de incapacidade parcial permanente, a indemnlzaçAo a ser P8i'a
á vJettma será de 5 a. 60% da que teria direito si a Incapacidade fosse total e perma
nente, attendendo-se no calculo á natureza e extensão da incapacidade, de accllrdo com
a classificação que será estabelecida no regulamento desta lei.

Art. 11. Em caso de Inca.pacldade parcial temporaria, a. indemnlZaçáo a ser p81ll.
A victlma será de metade da ditferença entre o salarlo que vencia e o que vencer em
(',onsequencla da diminuição da sua capacidade de trabalho, até que possa readqu1rlr esta.
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Art. 12. Qua.ndo a incapacidade total ou parcial durar mais de um anno, a victima
deixará, findo esse prazo, de receber a diaria, passando a receber a indemnização devida
em caso de incapacidaàe permanente.

Paragrapho unico. A victima do accidente perderá também o direito á diaria desde
o dia em que ficar completamente curada ou apta para o trabalho habitual, ou fór
atiingida por uma incapacidade permanente. Neste ultimo caso, receberá a respectiva
indemnização.

Art. 13. Em todos os casos o patrão é obrigado a prestação de soccorros med1cos
e pharmaceuticos, ou sendo necessarios, hospitalares, desde o momento do accidente.

§ 1.0 Quando, por falta de medico ou pharmacia, o patrão não puder prestar á
victima immediata assistencia, farã, si o estado da. mesma o permitir, transportal-a para
o lagar mais proximo em que fôr possivel o tratamento .

.l 2° Quando o estado da victima nâD permitir o transporte, o patrão providenciará
para que á mesma não falte a devida assistencia.

Art. 14. As indemnizações e diarias recebidas pela victima em virtude de qualquer
incapacidade, serão deduzidas das indemnizações que forem devidas por motivo de seu
fallecimento ou por se tomar permanente a incapacidade temporaria.

Art. 15. Entende-se por salario annual 300 vezes o salario diario da victima na
occasião do accidente.

Paragrapho unico. Tratando~se de aprendizes, entende-se que o seu salario diario
não é inferior ao menor salario de um operaria adulto, que trabalhe em serviço da mesma
natureza. Todavia, em caso de incapacidade temporaria, a diaria do aprendiz não eXce
derá á que elle effectivamente percebia.

Art. 16. As indemnizaçães a que esta lei obriga serão pagas no logar do estabeleci
mento em que occorreu o accidente, sendo que as diarias serão pagas semanalmente. Em
csso de morte, o pagamento aos beneficiarias será feito após a apresentação de todos
os documentos necessarios, que serão indicados no regulamento desta lei.

Art. 17. Quando, depois de fixada a indemnização. a victíma vier a fallecer em
consequencia do accidente, a incapacidade se aggravar, se attenuar, se repetir, ou desap
parecer, ou se verificar no julgamento um erro substancial de calculo, poderão o patrão.
!lo vil:tima, ou seus representantes, pedir a revisão do julgamento que determinou as con
sequencias do accidente e fixou a indemnização.

~ 1° Não será considerada com consequencia do accidente a aggravação da enJer
midade ou a morte provocada por culpa exclusiva da victima.

~ 2~ A revisão de que trata este artigo só poderá ser pedida dentro do prazo de
dous annos, contados da data do julgamento.

Art. 18. Os operarios da União. Estados ou municipios, que tenham direito a mon
tepio, apOSentadoria ou pensão, não poderão pedir a indemnízação determinada nos arts.
7.° e 8.° desta lei; nem os que tenham direito a licença remunerada. ti, indemnização
tlstal:>elecida nos arts. 91', 10 e 11.

TITULO III

Da Declaração do Accidente

Art. 19. Todo o accidente de trabalho qUe obrigue o operario a suspender o serviço
ou se ausentar, deverá ser immediatamente, communicado á autoridade policial do logar,
pelo patrão, pelo proprio operaria, ou qualquer outra. A autoridade policial comparecerá
sem demora ao Iogar do RC{:idente e ao em que se encontrar a victima, tomando as
declarações desta, do patrão e das testemunhas, para lavrar o respectivo auto, indicando
o nome, a Qualidade, a residência do patrão, o nome, a qualidade, a re$dênda e o salaria da.
victimli, o lagar preciso, li hora e li natureza do accidente, as circunstancias em que
se deu e a natureza. dos ferimentos, os nomes e as residencias das testemunhas e dos
beneficiarias da victima..

§ 1.0 No quinto dia, a contar do accidente, deve o patrão enviar á. autoridade policial,
que tomou conhecimento do filCto, prova de que fez á victlma o forneclmento de soccor~
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ros medicas e pharmaceuticos ou hospitalares, um attestado medico sobre o estado da
victima, as consequenc1as verificadas ou provaveis do accidente, e a época em que será.
pcssivel conhecer-lhe o resultado definitivo.

§ 29 Nesse mesmo dia a autoridade policial remetterá o inquerito, com os documentos
a que se refere o paragrapho anterior, ao juizo competente, para a instauração do sum
mario.

Art. 20. Durante o tratamento, é permittido, quer ao patrão, quer ao operario,
1equeTer a verificação do estado de sll.ude deste ultimo, nomeando o )u\7. um medico
para fazer o exame que se effectuará em presença do medico assistente. Si houver diver
gencla entre ambos sobre o estado da victima e as suas condições de capacidade para
o trabalho, o juiz nomeará um outro medico para fazer o exame e no seu laudo baseará o
juigamento.

TITULO IV

Da Acção Judicial

Art. 21. Recebidos pelo juiz competente o inquerito e documentos de que trata o
§ 29 do art. 18, será immediatamente instaurado o processo judicial, que deverá ser encer
rado no prazo maximo de 12 dias, contados da data do accidente. Findo esse prazo será
proferida sentença e ordenado o pagamento devido pelo accidente.

Art. 22. Todas as acções que se originarem da presente lei serão processadas perante
a justiça commum, segundo as prescripções da respectiva organização judiciána, terão
curso summario e prescreverão no prazo de dous annas.

Art. 23. O representante do ministerio publico é obrigado a prestar assistencia judi
ciaria á victima. A victlma do accidente ou seus representantes gasarão da reduçAo de
metade das custas regimentaes, que serão cotadas para sõ serem, afinal, pagas pelo
vencido, não podendo a fa Ita de prompto pagamento das mesmas ou das devidas pelo
patrão retardar a marcha dos respectivos processos.

Art. 24. A presente lei não exclue o procedimento criminal, nos casos previstos em
direito commum.

TITULO V

Disposições Geraes

Art. 25. I!: privilegiado e insusceptivel de penhora o crédito da victima pelas in
demnizações determinadas na presente lei.

Paragrapho unico. A aivida proveniente dessas indemnizaçôes gosa, sobre a pro·
ducção da fabrica em que se tiver dado o e.ccidente, da preferencia excepcional attribuida
pelo paragrapho unico do art. 759 do Codigo Civil aos creditas por salario de trabalha
dores agricolas.

Art. 26. l!: nuUa de pleno direito qualquer convenção contraria á presente lei, ten
dente a evitar a sua appllcação ou alterar o modo de sua execução.

Art. 27. Quando os beneficiarias da victima forem estrangeiros só terão direito áB
indemnizações si residirem no territorio nacional por QCcasião do accidente.

Ar~. 28. Toóoo 00 patróes attingidos por esta lei são abrigados 11. aftixal-a, com 08
respectIVOS regulamentos, em loga.r bem visivel de suas fabricas, olftcinas ou estabeleci
mentos.

Art. 29. E8ta lei será regulamentada dentro de 30 dia!' e findo esse prazo entrará
immediatamente em vigor.

Art. JO. Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1919, 98.0 da. Independência e 31.° da Republ1ca, 
DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO - Urbano Santos da Costa Araujo - Anto
nio àe Padua saUes.

(Leis do BrazU - 1919 - VaI. 1 - pág. 166.)
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55) DECRETO N° 13.498, DE 12 DE MARÇO DE 1919

Approva o regulamento paro. execuçâo da Lei N° 3.724, de 1() de janei':ro
de 1919, sobre as obrigações resultantes dos accidentes no trabalho.

O Vice-Presidente da Republíca do~ Estados Unidos do Brasíl, em exercicio, usando
da attribuição que lhe confere o art. 48, n° 1, da Constituição Federal, decreta;

Artigo uníco Fica approvado o regulamento que a este acompanha., assignado pelO

ministro de Estado dos Negocias da Agricultura, Industria e Commercio e pelo da Justiça
e Negocias Interiores, para execução da Lei na 3.724, de 15 de janeiro de 1919, sobre as
obrigações resultantes dos accidentes no trabalho; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 12 de março de 1919, 98.0 da Independencia e 31° da Republíca. 
DELFIM MOREIRA DA COSTA RIBEIRO - AntoniO de Padua Salles - Uroono Santos
da Costa Araujo.

Regulamento a que se refere o Decreto 11.0 13.498, desta data.

TITULO I

Dos Accidentes do Trabalho

Art. 1° Consideram-se accidentes do trabalho:

a) o accidente produzido por uma causa subita, violenta, externa e involuntaria no
exercicio do trabalho, determinando lesões corporaes ou perturbações funccionaes que
constituam a causa unica da morte ou perda total ou parcial, permanente ou temporaria,
da capacidade para o trabalho:

b) 11 molestia contrahida exclusivamente pelo exercicio do trabalho, quando este for
de natureza a só por si causal-a e desde que determine a morte do operarío ou perda
total ou parcial, permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho.

Paragrapho unico. Consideram-se molestias pl'ofis~ionaes, entre outras, as seguin
tes: o envenenamento pelo chumbo, mercurio, cobre, phosphoro, arsenico e seus derivados,
a pneumoconiose, a tabacose pulmonar, a ophthalmia ammoniacal, o sulfocarbonismo e o
hydrocarbur1smo.

Art. 29 O accidente, nas condições do artigo anterior, quando occorrido pelo facto
do trabalho ou durante este, obriga o patráo a pagar 11 indemnização ao operario ou á sua
família, exceptuados apenas os casos de {orça maior ou dolo da proprla victima ou de
estranho.

Paragrapho unico. Não constitue força maior a acção das forças naturaes. quando
occasionada ou aggravada pela installação do estabelecimento, pela natureza do serviço
ou pelas circunstancias que effectivamente o cercarem.

Art. 39 A obrigação de que trata o artigo anterior estende-se á União, aos Estados
e ~os municipios, para com os seus operarios, na execução dos serviços mencionados neste
regulamento.

TITULO II

Do Patrão e do Operaria

Art. 4.0 Patrão é a pessoa, natural ou juridica, por conta de quem trabalha o ope
raria.

Art. 5. 0 Operaria é o individuo que, sem distincção de sexo QU edade, presta seus
serviços a outrem, a titulo oneroso, gratuito ou de aprendizagem, pennanente ou pro
visorio, fora de sua habitação, nas industrias e serviços mencionados no titulo lII, salvo
o disposto no art. 18 da Lei n.o 3.724, de 15 de janeiro de 1919.

TITULO III

Das lndustrias e Sert'içob'

Art. 6° Estão SUjeitos ao l'egimen da Lei n.O 3.724, de 15 de janeiro de 1919:

1.0 As industrias e os trabalhos agricolas em que se empreguem motores inanimados
(hydraulicos, thermicos, electricos, a vento, a gaz, a petroleo, a ar comprimido, etc) :

a) usinas hydraulicas, mecanicas, hydro-electrícas, electricas, etc.;
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b) Industrlas de aguas mlneraes;

c) lndustrias chlmlcas, electro-chimlcllS, metallurglcas, electro-metallurglcas, slderur·
glca, etc.;

d) Industrla mecanlca de construção, reparação e conservação de machlnu, ferra-
mentas e accessorios;

e) Industrias textls;

J) industria. de la<:tlcinios; fa.brtcas de productos de origem vegetal e animal;

g) estabelecimentos frigor1ficos;

h) fabricas de combustlveis artiflciaes;

j\ fabricas de materlas explosivos e estabelecimentos que das mesmas se utilizarem;

1) usinas de producçlo, beneficiamento e consenll.ção de ll.l;SUCIl.T, Cll.fé, cereaes, alio-
dão, canna, fecuIa, borracha, mate, alcaol, etc.; molnh.os e outros machlnlsmos;

kl fabricas de productos tinctoriaes, medlclnaes, oleaginosos, parafinados, saponltl··
cados, de materlas graxas e seus derivados;

1) fabricas de productos panificados, feCUlentos e outros al1menticios, amylaceos, etc.;

m) fabricas de materiaes de construcção e ornamentaçAo; productos ceramlcos. le
nhosos e metalllcos, materiaes para pastas, argamassas, asphalto, concreto. etc,;

nl estabelecimentos que empregarem machlnas de trabalhar pedras, machlnas de
jacto de areia, serras, machlnas de moldurar, desbastar. desmontar, britar, tornear, aplai
nar, poUr, lapidar, etc.:

o) estabelecimentos que empregarem machtnas de trabalhar madeiras, serras, ma
chinas de ferramentas rotativas, machlnas de aplainar, furar, resplgar, etc.. ;

p) serviços agricolas (gradagem, lavra, semeadura, cultivo, colheita, etc.), inclusive
serviços preparatorios e complementares (destacamento, compressão, Irrigação, deasecca
mento, beneficiamento, etc.) .

2q A execução, conservação, reparação ou demolição de construcções de qualquer
especle:

a) vias ferreas: ordlnarias, funiculares, em cretn...lheira, de adherencia suplementar,
a tracção hydraul1ca, a vapor ou electrlca, monotrllhos; tramwa7ls; bondes, etc,:

b) installaÇÕfS de illuminação a gaz, a alcool, a petroleo, a electrtddade, etc.; cana
lizações aereas, subterraneas ou submarinas, lnternas ou externas; accell8OJ'ioll e depen
denelas;

c) Installaç6es telephonicas, telegraphicas e outras: ordinarlas e sem fiO: rêdes
aereas, subterraneas e submarinas, Internas e externas, pá.ra~ra1os; accessorios e depen
dencla~;

d) estabelecimentos, habitaÇÕeS e edificlos publicas; casas particulares e operarias
(urbanas, suburbanas e ruraes) , ed1lIcios religiosos e habitações collectlvas (templos,
Igrejas, hospedarias, hoteis, etc.), edl!ici08 de tnstrucçâcJ (bibllothecas, museus, acade
mias, escolas, etc.), edlflclos e estabelecimentos de diversões (theatros, elnematographos,
caslnos, amphitheatros, hyppodromos, etc.), estabelecimentos hospitalares (asylos hos
pltaes, sanatorlos, creches, etc'), esw.belecirnentos de utlltdade publica <matadouros. mer
cados, desinfectorios, albergues noctumos, etc,), institutos de correcção e segurança
(quarteis. penitenciarlllS collectlvas e cellulares, pris6es, coionlas correecionaes, caus
de detenção e de trabalho, etc,), trlbunaes, tumulos, monumentos, etc.;

e) esgotos e obras de saneamento: excavaç6es, canalizações; depuraçio e .servlÇOll
accesoorios; .serviços 8B.nltarios e de llmpe7oll. publica; empedramentos e calçamentos
diversos:

f) canaes e todos os trabalhos similares de hydraullca, aqueductos, pontes, canaes,
eclUSas, planos inclinados PlU'8 barçoa, et<:.;

g) trabalhos de desobstrução, rect1flcação e regulartzação de rios, 1agõ8.s, etc.; con
aolidll.ção e defesa dali margem.; balrniena, etc,;
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h) obras de protecção contra as inundações; regularização das torrentes; reserva
torios de armazenamento das cheias: barragens, diques de protecção, etc.;

i) obras de abastecimento de agua; poços oommuns, poços artesianos; trabalhos de
captação; adducção, filtração, distribuição e outros; reservatorios; trabalhos accesso
rios, etc.;

j) obras de arte: boeiros, obras de typo, pontilhões, pontes e viaductos de madeira,
alvenaria, concreto, cimento armado ou metallicos: passagens superiores oU inferiores;
coras especiaes; tunneis a céo aberto, subfluviaes e submarinos. etc.;

kl embarcações. rebocadores, aeronaves, SUbmarinos, etc.:

l) obras maritimas, obras de accesso aos portos. embarcadouros, melhoramentos das
barras, molhes, obras de abrigo dos portos. quebra-mares, obras internas dos portos.
canaes, cáes, entrada das d6cas, defesa das costas e serviços accessorios;

m> construcção de pharóes, boias luminosas, obras de balisamento das costas, etc.;

n) fundações ao ar livre, directas e indirectas, com ou sem esgotamento. continuas
e descontínuas, sob agua. com enseccadeiras e pneumaticas; trabalhos de sondagem e de
escaphandros. etc.;

o) estrp.das de rodagem e caminhos vicinaes;

p) obras de qualquer natureza: internas. externas. a céo aberto. subterraneas e
hydraulicas; sondagens. poços e I\'alerias de minas, etc.:

Q) construcção de andaimes, cimbres, pontes de serviço e outras semelhantes: assoa-
lhos, barrotamento, tesouras, etc.

39 Os transportes terrestres, maritimos. fJuviaes e aereos;

a) estradas de ferro. tramways, bondes a tracção hydraulica, a vapor ou electrica;

b) automoveis movidos a vapor. a gaz. a electricidade, etc.;

c) embarcações aereas, fluviaes ou maritimas de qualquer natureza:

d) carrinhos de mão, carrocinhas, carroças, caminhões. carros de praça, elevadores.
pontes rodantes e quaesquer outros meios de conducção e transporte de pessoas, animaes
e mercadorias.

49 A carga e descarga de animaes e mercadorias por meio de monta-cargas. cadeia
sem fim, cabrestantes, talhas, sarilhos, cabreas, guindastes; helices e parafusos: trans
portadores, elevadores hydraulicos, pneumaticos, electricos, etc; transportadores de tabo
leiros metallicos, pontes rodantes. apparelhos de manobra; noras de alcatruzes fixos, etc.

Paragrapho unico. A enumeração de que trata o presente artigo não exclue Quaes
quer outros estabelecimentos industriaes e trabalhos agricolas em que se empreguem
motores inanimados. quaesquer outros trabalhos de construcção. conservação, reparação
e demolição e quasquer outros meios de transporte. carga e descarga.

TITULO IV

Das Consequencias do Accidente

Art. 7q As consequencias do accidente, para 08 effeitos da indemntzação, podem
ser:

al morte;
b) incapacidade total e permanente para o trabalho;
c) incapacidade total e temperaria;
d) incapacidade parcial e permanente;
e) incapacidade parcial e temperaria.

Art. ao Entende-se por incapacidade total e permanente a invalidez absoluta e
incuravel para qualquer serviço.

Art. 90 São casos de incapacidade total e permanente:
a) alienação mental incuravel:
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b) perda OU impotencia funccional, em suas partes essenciaes, de ambos 08 mem
bros. quer superiores. quer inferiores;

c) perda ou impotencia funccional. em suas partes essenclaes, àe um membro supe
rior e de outro inferior;

d) cegueira de ambos os olhos. com ou sem perda dos orgãos;

e) cegueira de um olho. com ou sem perda do orgão, e diminuição importante
da força visual do outro;

f) lesão irreparavel do cerebro. do aparelho circulatorio ou do respiratorlo.

Paragrapho unico. Consideram-se partes essenclaes dos membros do corpo humano,
para os effeitos das letras b e c deste artigo. a mão e o pé, bem como O conjunto doIS
dedos da mão. r

Art. 10. Entende-se por incapacidade total e temperaria aquell.a Que im'[Xl&>\.biUta \)
operaria de exercer qualquer trabalho durante certo tempo.

Paragrapho unico. Sempre que durar mais de um anno, a Incapacidade total será
considerada permanente.

Art. 11. Entende-se por incapacidade parcial e permanente a diminuição da capa
cidade de trabalho do operaria por toda a vida.

Paragrapho unico. Os casos de incapacidade parcial e permanente constantes da
tabella annexa, bem como os casos de incapacidade total e permanente de que trata o
art. 99, não excluem quaesquer outros que mereçam ser considerados como taes pelo Juiz,
de accõrdo com o exame pericial.

Art. 12. Entende-se por incapacidade parcial e temperaria a diminuição da capa
cidade do operaria durante certo tempo.

Paragrapho unico. Sempre que durar mais de um anno, a incapacidade parcial será
considerada permanente.

TITULO V

Da. In4emni2.ação

Art. 13. O calculo da indemnização não poderá ter por base quantia superior a
2:400$ annuaes, embora o saJario da vlctlma exceda dessa quantia.

Art. 14. Entende-se por salario annual 300 vezes o salario diario da victima na
occasião do accidente.

Paragrapho unico. O salario ·total ou parcialmente pago em especle reduzlr-se-ha
a dinheiro. segundo os preços e salarios correntes na localidade.

Art. 15. Quando o operaria trabalhar para dous ou mais patrões, em dlfferentes
horas, calcular-se-ha o salario diario como si toda a remuneração houvesse sido obtida
no serviço do patrão para quem trabalhava na occasião do acc\.dente.

Paragrapho unlco. Si o accidente se verificar nas primeiras horas do dia, o salario
dlarJo será. calculado pelo salario médio dos dias anteriores do proprio operaria ou de
outros que trabalhem em condições semelhantes oU em trabalhos analogos aos da vlctima.

Art. 16. No caso de serviço por tarefa ou empreitada ou de salario variavel, o salario
será. regulado pelo sa1aria médio dos operarias, nos termos do paragrapho anterlor.

Art. 17. Tratando-se de aprendizes, entende-se que o. seu salarlo dlarlo não é inferior
ao menor salarlo de um operaria adulto que trablL1he em serviço da mesma natureza
em caso de incapacidade temporarla. porém, a diarla do aprendiz nio excederá. á que
elle effectlvamente percebia na occasião do accldente.

Art. 18. Em caso de morte, a Indemnização consistirá em uma 5OI1\ms. \gual ao
salario de tres annos da vicUma e será. paga de uma só vez á sua famma - conjuga
sobrevivente e herdeiros necessarios. - observadas as disposições do Codigo Civil sobre
a ordem da vocação heredltaria. e em mais 100$ para as despesas de enterramento.

§ 19 C conjuge sobrevivente terá direito á metade da JndemnÚlaçáo e os herdeiros
necessarlos á outra metade, na conformidade do direito commum.
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§ 2° Deixando a Victima sómente conjuge ou sómente herdeiros necessarias, a in
dernnizaçãa será reduzida a uma somma igual ao salaria de daus annas. A mesma reduc
ção terá logar si a canjuge sobrevivente estiver divorciado por culpa sua ou estiver
voluntariamente separado.

§ 3° Na falta de conjuge, ou estando este divorciado por culpa sua ou voluntaria
mente separado, e não havendo herdeiros necessarios, si a victima deixar pessoas a cuja
subsistencia provesse, a essas pessoas deverá ser paga a indemnização, reduzida nesse
caso á somma igual ao salario de um anno.

Art. 19. Em caso de incapacidade total e permanente, a indemnização a ser paga
á victima do accidente consistirá em uma somma igual ao seu salaria de tres annos.

Art. 20. Em caso de mcapacidade total e temporaria, a indemnização a ser paga
á victima será de metade do salaria diario até a maximo de um anno. Si a incapacidade
exceder desse prazo, será considerada permanente nos termos do paragrapho unico do
art. lO, e a indemnização regulada pelo disposto no art. 19

Art. 21. Em caso de incapacidade parcial e permanente, a indemnização a ser paga
li. v!ctima será de 5 a 60'" daquella a que teria direito si a incapacidade fosse total o
permanente, attendendo-se no calCUlo á natureza e extensão da incapacidade do operaria
e tendo-se em vista os seguintes elementos:

a) as faculdades de trabalho que subsistam depois do accidente;

bl a idade;

c) a intellígencia;

d) o gráo de instrucção;

e) a inicia tiva e energia moral;

f) a capacidade de adaptação a uma outra profissão;

g) a segurança da accomodação do operaria á mesma profissão que exercia na
occasião do accidente .

§ 1~ O calculo da indemnizaçâo será feito de accôrdo com a classificação da tabella
annexa, que não exclUirá outros casos de incapacidade parcial e permanente, causada
por lesão interna ou externa.

§ 2~ No caso de perda de mais de um membro ou orgãa, ou de mais de uma parte
do mesmo membro, a indemnização será calculada sommando-se as percentagens esta
belecidas na tabella annexa, para cada lesão, não podendo, porém, exceder ao total
de 60%.

Art. 22. Em caso de incapacidade parcial e temporaria, a. indemnização a ser paga
á victima será de metade da differença entre ° salario que vencia e o qUe vier a vencer
em consequencia da diminuição da sua capacidade de trabalho, até que possa readqui
rir esta.

Paragrapho unico. Na hypothese do presente artigo e na do art. 20, o abono da
diaria será contado do dia seguinte ao em que se verificar o accidente, percebendo a
victima o salario integral deste dia, qualquer que seja a hora em que tenha ocorrido o
mesmo accidente.

Art. 23. Quando a incapacidade total ou parcial durar mais de um anno, a victima
deiXará, findo esse prazo, de receber a diaria, passando a receber a indemnização devida
em caso de incapacidade permanente.

Paragrapho unico. A victima do accidente perdera tambem o direito á diaria desde
o dia em que ficar completamente curada ou apta para o trabalho habitual, ou vier a
ser attingida de incapacidade permanente. Neste ultimo caso, receberá li respectiva in
demnlzação.

Art. 24. A indemnização e diarias recebidas pela victima em virtude de qualquer
incapacidade serão deduzidas da indemnização que for devida por motivo de seu falleci
mento ou por se tornar permanente a incapacidade temporaria.
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Art. 25. A indemnização e as dianaa a que este regulamento obriga serAo p&gas
no logar do estabelecimento em que tiver ocorrido o accidente.

§ 1q As diaria5 serão pagas semanalmente.

§ 29 No caso de accldente ocorrido em serviÇOS de transporte, o lagar do pagamento
será a séde da empresa.

Art. 26. Em caso de morte, o pagamento lI.QS benefl.eiarios será feito após a apresen
taçAo de certld6es de obito, casamento (si a vlctima nâo era solteira) e tlltaçlo, além
de outros documentos que forem julgados necessarios pelo juiZ.

TITULO VI

Da Garantia da Indemnizaçáo

Art. 27. I!: privilegiado e insuscepUvel de penhora o credito da vtctima pelu indem·
nlzaç6es determinadas neste regulamento.

§ 19 A divida proveniente dessas indemnizaçôe8 gosa, sobre a producçAo da fabrica
em que se tiver dado o accldente, da preferencia excepcional attribuida pelo paragrapho
unico do art. 759 do CodlgO Civil aos creditos por salarlo de trabalhadores e.grtcol&ll.

§ 29 Entende-se por fabrica o estabelecimento que fabrica ou prepara qualquer
producto.

Art. 28. 1: licito ao patrão:

li) effectuar o seguro Individual ou collectlvo de seus operados em companhia de
seguros devidamente autorizada a operar em accldentes do trabalho, quer para o paga
mento das Indemnizaçáes. quer para li. prestaçlo de socorros medlc05, Pharmt.eeutiC06
e hospitalares;

b) effectullr o seguro de que trata a aUnea anterior em syndicatos proflsslonaes
organizados de accl}rdo com o decreto legislativo nq 1.63'1, de 5 de ianelro de 190'1.

Paragrapho unlco. Em nenhum desses casos poderá o patrão descontar do salario
de seus operarios qualquer contribuição destinada ao pagamento das despesas prove
nientes do seguro ou das quotas devidas ao syndlcll.to.

Art. 29. As sociedades de seguros só serão autorizadas a operar em accidentes do
trabalho si se obrigarem ás seguintes condições:

a) separar as operações de seguros contra aceidentes do trabalho das de quaesquer
outros que realizem;

b) constituir um fundo de garantia especial, cuja tmportancia será arbitrada pelo
ministro da Agricultura, Industrm. e Commerclo e fixada annualmente. segundo o valor
dos seguros realizados;

c) submeter·se á fiscalização do MiniBterlo da Agricultura, Industrh. e Commercio,
sem prejuiw da fiscalização da Inspectoria de seguros;

d) remetter ao mesmo ministerio. nas épocas convenientes, estatutos, balanços,
relatorios, infonnaçáes minucio.sas sobre taxas, calculo da reserva de seguros, contractos
e suas novações, modelos de apollces. etc.

Paragrapho unlco. Os syndicatoB pro!Úlslonaes só &eJáo autorizados a operar em
accldentes do trabalho si se obrigarem ás condições 11, c e d deste artigo.

Alt. 30. O fundo de garantia de que trata o art. 29, lettra b. será depositado no
Thesouro Nacional, em dinheiro ou em apollces federaes da divida. pubUca.

Art. 31. O pa.trão deverá communlcar ã companhia de seguros ou syndicato profis
sional, dentro do pra.zo. de 24 horas, o accidente e todas as clrcunstancias que com elIe
se relacionem, afim de serem cumpridas as obrigações contrahidas.

Art. 32. O Governo poderá cassar a &utortzaçAD concedida ás companhins de SegurOli
e syndlcatos profisslonaes, desde Que nlo cumpram as condições "lstipuladas neste regu
lamento.
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Parag.rapho unico. Serã organizada uma commissão consultiva para o estudo dos
assumptos concernentes aos seguros contra os accidente:> do trabalho.

Art. 33. Caso as companhias de seguros ou syndicatos profissionaes não satisfaçam
integralmente as obrigações estabelecidas neste regulamento, a victima do accidente,
por si ou por intermedio de seus representantes, reclamará ao representante do ministerio
publico, que procederá immediatamente, afim de que as mesmas sejam cumpridas pelo
patrão.

TITULO VII

Da Assistencia Medüil, Ph(1rmaceutica e HospirtaJar

Art. 34. Em todos os casos, o patrão é obrigado á prestação de socorros medicas
e pharmaceuticos, ou, sendo necessarios, hospitalares, desde o momento do accidente.

*19 Quando, por falta de medico ou pharmacia, o patrão não puder prestar á victima
assistencia immediata, fará, si o estado da mesma o permitir, transportal-a para o logar
mais proximo em Que for possivel o tratamento.

§ 29 Quando o estado da victima nâo permitir o transporte, o patrâo providen
ciara. para que á mesma não falte a devida assistencia.

Art. 35. Os medicas que accompanharem as victimas de accidentes em suas enfermi-
dades ficam obrigados a a ttestar :

aI si o accidente produziu na victima incapacidade para o trabalho;

bJ qual a natureza do accidente e duração provavel para que se opere a consolidação;

c) si, durante a marcha da molestia, apresenta a vlctima possibilidade de voltar ao
traballio:

d) si, obtida a cura ou a consolidação, delJa resultar incapacidade, qual a sua
natureza;

e) sI o accidente produziu a morte do operaria.

Paragrapho unico. Nos casos espec1licados nas alineas a e e deste artigo, é o medico
obrigado a detalhar a causa da incapacidade ou da morte, declarando si houve lesão in
terna ou externa e qual a sua natureza.

TITULO VIII

Da Pericia Medica

Art. 36. Durante o tratamento é permitido, quer ao patrão, qUer ao operaria, por
51 ou por seus representantes, requerer a verificação do estado de saude do mesmo
operaria, nomeando o juiz um medico para fazer o exame, qUe se effectuará na prpsença
do medico assistente.

§ 1.9 Si houver divergencia entre ambos sobre o estado da victima e as suas condi
cões de capacidade para o trabalho, o jUiz nomeará um outro medico para fazer o
exame e no seu laudo baseará o julgamento.

§ 2.9 QUanào se tratar de fixar o dia da consolidação da lesão, para que a invalidez
tempararia possa ser considerada permanente, a perícia medica póde ser tambem deter
minada pelo juiz, ex-of/ieio ou a requerimento da companhia de seguros ou syndicato
profissional quando o operario for segurado em algum desses institutos.

Art. 37. Havendo àuvida sobre a causa da morte, o juiz podera ordenar a autopsia
da victima qUe tiver sucumbido immediatamente ou pouco depois do accidente.

Art. 38. Em todos os casos de pericia medica, o juiz designara os peritos, arbitran
do-lhes a respectiva remuneração.

Art. 39. Nos exames periciaes que forem ordenados, não poderão servir como peritos
pessoas ligadas por parentesco ou interesse ao patrão ou á victima.

Art. 40. O perito deve a.presentar seu laudo dentro do prazo de cinco días, contadas
da data da designação do juiz.
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TITULO IX

Da Declaração do Accidente

Art. n. Todo accidente de trabalho que obrigue o operario a abandonar o serviço
deverá ser immediatamente communicado pelo pa.trão á autorida.de policial do lagar.

Paragrapho unico. Essa communicaçá.o poderá ser feita, tambem, pelo proprio operaria
ou por Qualquer outra pessoa.

Art. 42. A autoridade policial comparecerá, sem demora, ao logar do accidente e
110 em que se encontrar a victima, tomando as declarações desta, do patrão oU de seu
representante e das testemunhas, para la.vrar o respectivD auto, no qual ind1cará:

al a designação e séde da empreza;

b) o nome, qua.lidade e residencia do patráo;

cl o nome. qualidade. residencia. salario, idade, sexo. nacionalidade. gráo de ins-
trucção e estado civil da victima;

d> o logar preciso, hora e natureza do acidente;

e) as circumstancias em que se deu o accidente e a natureza dos ferimentos;

fl os nomes e residencias das testemunhas;

g) os nomes e residencias dos beneficiarias da ...ietiros.

Art. 43. No quinto dia util. a contar do accidente, deve o patrão enviar á autoridade
policial que tomou conhecimento do facto:

aI prova de que fez á vlctiroa o fornecimento de soccorros medicos, pharmaceutlcos
e hospitalares;

b) attestado medico sobre o estado da victima:

c) declaração das consequencias verificad811 ou provaveis do accidente:

d) indicação da época em que será possivel conhecer o resultado definitivo do
accldente.

§ 1.'1 Nesse mesmo dia, a autoridade policial remetterá ao juizo competente, para a
instauração do 5ummario, o inQuerito com os documentos a que se refere este artigo.

~ 2.° A autoridade policial enviará cópia dos aludidos documentos ao Ministerio
da Agricultura, Industria e Commercio.

Art. 44. Quando o accidente ocorrer a bordo, o inquerito será feito pelo comman
dante do navio, auxiliado pOr duas pessoas idoneas.

~ 1.9 Havendo medico a bordo será por elle tambem, assignado o inquerito. fazendo
as declarações constantes das lettras b, c e d do art. 43.

~ 29 O inquerito será remetido, para os devidos fins, ao juiz do logar da séde da
empresa.

TITULO X

Da Acção Judicial

Art. 45. Recebidos pelo juiz competente o inquerito e documentos de Que trata °
~ 19 do art. 43, será immediatamente instaurado o processo JUdicial, que deverá ser encer
rado no prazo de doze dias, contados da data do aecidente. Findo esse prazo, será. proferlda
bentençp. e ordenado o pagamento devido pelo accidente.

§ 19 O juIz competente será o juiz civel do logar em que tiver ocorrido o accldente,
observada a respectiva organizaçáo judiciaria.

~ 29 Si, no correr do processo judicial, houver accórdo entre as partes sobre o
quantum da indemnização, observadas as disposições da lei nQ 3,724, de 15 de janeiro
de 1919, e deste regulamento, será considerado findo o processo, desde que o mesmo
accórdo seja homologado pelo juiZ.
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Art. 46. Todas as acções que se originarem da lei nO 3.724, de 15 de janeiro de
1919, e do presente regulamento serão processadas perante a justiça commum, segundo
as prescripções da respectiva organização judiciaria., e terão curso summario.

Paragrapho unico. Sempre que se tratar, porém, de operarias da União, a acção
será proposta no Juizo Federal.

Art. 47. O representante do ministerio publico é obrigado a prestar assistencia judi
ciaria gratuita á victima.

Art. 48. A ~'ictima do accidente ou sua familia gozará da reducção de metade das
custas regimentaes, que se cotarão para só serem, afinal, pagas pelo vencido, não podendo
a falta de prompto pagamento das mesmas ou das devidas pelo patrão retardar a marcha
do respectivo processo.

Art. 49. O presente regulamento não exclue o procedimento criminal, nos casos
previstos em direito commum.

Art. 50. para os fins de estatistica, o escrivão remetterá ao Ministério da Agricul
tura, Industria e Commercio cópia da sentença do juiz.

TITULO XI

Da RevíslÍo

Art. 51. Quando, depois de fixada a indemnização, a victima vier a fallecer em
consequencia do accidente, a incapacidade se aggravar, attenuar, repetir ou desappare
cer, ou se verificar no julgamento um erro substancial de calculo, poderão o patrão, a
victima ou seus representantes pedir a revisão do julgamento que determinou as conse
quencías do accidente e fixou a indemnização.

Art. 52. Não será considerada como consequencia do accidente a aggravação da
enfermidade ou a morte provocada por culpa exclusiva da víctima.

Art. 53. A revisão de que trata o art. 51 só poderá ser pedida dentro do prazo de dous
annos, contados da data do julgamento.

TITULO XII

Disposições Gerais

Art. 54. E nulla de pleno direito e considerada como inexistente qualquer convenção.
contraria ao presente regulamento, tendente a evitar a sua applicação ou alterar o modo
de ~ua execução.

Art. 55. É vedado aos patrões retirar parte dos salarios de seus operarias, ainda
que com o consentimento dos mesmos. para ocorrer ás despezas relativas ao cumprimento
deste regulamento.

Art. 56. Si os interessados, por qualquer motíva. executarem convenções nullas,
cabeni. ao representante do ministerio publiCO a obrigação, desde que lhe seja dado
conhecimento do facto, de promover immediatamente a acção judicial de nullidade.

Art. 57. Sendo os beneficiarias da victima estrangeiros, só terão direito ás indemni
zações si provarem que residiam no territorio nacional por ocasião do accidente.

Art. 58. Quando deixarem de ser pagas as díarias ou deixarem de ser prestados
com regularidade os socorros medicas e pharmaceutícos, a victima, por si ou por seus
representantes, poderá reclamar ao representante do ministerio publico, que tomará im
mediatamente as necessarias providencias.

Art. 59. Todos os patrões attingidos pela lei de accidentes do trabalho ficam obriga
dos a affíxal-a, com o respectivo regulamento, em lagar bem visivel de suas fabricas,
officinas ou estabelecimentos.

Art. 60. Este regulamento entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 61. Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 12 de março de 1919. - Antonio de Padua Sal/es. - urbano Santos
da Costa Araujo.
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TABELA A QUE SE REFERE O ART. 21, § 1", DO REGULAMENTO APROVADO

PELO DECRETO N" 13.498, DESTA DATA
Incapacidades

1 - Membros superiores

Percentagena

a) Lado direiw:

Perda de todo o membro .. , .. ,., , ,.,., , .
Perda do ante~braço ' , .
Perda da mão , , , .
Perda do pollegar , , .
Perda do Indicador ,' , , , .
Perda do médio , .
Perda do anular , , , , .
Perda do minimo , ' . ' ' , , . , .
Ankylose completa da articulação escapulo-humeral .
Ankylose incompleta da articulação escapulo-humeral, conforme o gráo , .
Ankylose completa do cotovello ' , .. , .. , , ,
Ankylose incompleta do cotovello, conforme o gráO , , .
Ankylose completa da articulação do punho , .
Ankylose incompleta da articulação do punho. conforme o gráo .

b) Lado esquerdo:

Perda de todo o membro ' ,., " , ..
Perda do ante-braço , , .
Perda da mão , , .
Perda do pollegaf , , .
Perda do indicador .
Perda do médio , .
Perda do anular , .
Perda do minimo .. , . , , : , .
Ankylose completa da articulação escapulo~humeral , .
Ankylose Incompleta da articulação escapulo-humeral, conforme o gráo .
Ankylose completa do cotovello ,., .
Ankylose Incompleta do cotovello, conforme o gráo , .
Ankylose completa da articulação do punho .
Ankylose incompleta da articulação do punho, conforme o grão , .

55 ao 60%
50 a 60%
45 a 60%
25 .. 4.0%
15 a 40%
10 a 25%
5 a 20%
5 .. 20%

40 a 60%
10 a tO%
30 a 45%
lO a 35%
2Q a 45%
5 a 30%

50 a 60%
45 a 60%
((l a 60%
2Q a 40%
10 a 40%
5 a 25%
I) a 20%
5 a 20%

30 a 60%
5 a 40%

20 a. ~%
5 a 35%

10 a 45%
5 a 20%

II - Membros Interiores

Perda de todo o membro ., .. ,............................................... 55 a 60%
Perda da perna , ,.......... 50 a 60%
Perda do pé , ,.................. 45 a 60%
Perda da rotula , ,.............................................. 30 a 60%
Perda de todos os artelhos , ,............... 15 a 40%
Perda do grande artelho , ,..... lO a 30%
Encurtamento do membro (superior a cinco oentúnetros) ,.......... 25 a. 40%
Encurtamento do membro (inferior a cinco cent1metros) 10 a 30%
Ankylose completa da articulação coxo-femura] 30 a 60%
Ankylose incompleta da articulação coxo-iernural, conforme o grão ,., lO a 400/.
Ankylose completa do joelho . . . . .. 30 a 60%
Ankylose incompleta do joelho conforme o gráo , ,.. 10 l\ 4!l%
A.l\kylose completa da articulação do pé 25 a 60%
Ankylose incompleta da articulação do pé, conforme o gráo lO a 40%

111 - órgãos Visuais

Lesão de um órgão visui'.l, ficando o outro perfeit<! 5 a 60%

Rio de Janeiro, 12 de março de 1919. - Antonio àe Pooua Salles. - Urbano SantOl
da Ccnta Araujo.

• • •
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56) ~ Baer, Werner - "A Industrialização e o Desenvolvimento Econômico do Brasil" 
Tradução de Paulo de Almeida Rodrigues ~ Fundação Getúlio Vargas - Serviço de
Pub!ícações - Rio de Janeiro - GB - 1966 - pág. 17

57) - Nota do autor da obra supra: (nota 8) ... "Este aumento se refere ao valor ne-
minal da produção. Em termos reais deve ter representado aproximadamente 150 a 160
por cento" (pág. 17)

58) - DECRETO NQ 19.398, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1930

"Institui o Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil. e dá
outras providências." (Leis do Brasil - Atos do Governo Provisório - pág. 11 >.
59) - DECRETO Nn 24.637 ~ DE 10 DE JULHO DE 1934

Estabelece sob novos moldes as obrigações resultantes dos acidentes do tra·
balho, e dei outras providéncias."

CAPíTULO II

Do Empregado e do Empregador

Art. 3Q Empregado é. para os fins da presente lei, todo indivíduo que, sem distinção
de sexo. idade, graduação ou categoria, presta serviços a outrem, na indústria. no
comércio, na agricultura, na pecuária, e de natureza doméstica. a título oneroso, gratuito
ou de aprendizagem, permanente ou provisàriamente, fora da sua habitação, com as
exceções constantes do art. 64.

CAPíTULO X

Das Exceções

Art. 64. Ficam excluidos da presente lei. muito embora não percam, para outros
efeitos, a qualidade de prepostos, agregados, ou dependentes:

Ia, na indústria e no comércio:

a) os empregadas que tiverem vencimentos superiores a 1 :OOOS (um conto de réis!
mensais, e os técnicos, ou contratados, aos Quais forem assegurados, por meios idôneos,
vantagens superiores ás estabelecidas, na presente lei, para os demais empregados;

bl as agentes e prepostos cUja remuneraçáo consiste, única e exclusivamente, em
comissões, ou em gratificações pagas pelos clientes;

CI os profissionais de qualquer atividade que, individual ou coletivamente, emprei
tarem, por conta própria. serviços de sua especialidade, com ou sem fiscalização da outra
parte contratante;

d) os consultores técnicos inclusive advogados e médicos, que, embora remunerados,
não trabalhem efetiva e permanentemente no estabelecimento do empregador, exercendo
sómente funções consultivas ou informativas;

e! os domésticos e jardineiros que, em número inferior a cinco, residirem com o
empregador, percebendo. cada um, salário mensal inferior a 50:1;000 (cincoenta mil
réis) ;

f! cônjuges, ascendentes, descendentes, colaterais e afins, quanto, tendo domicilio
comum com o proprietario. explorarem pequenas indÚstrias, ou estabelecimentDs co
mérciais, sob Q regime familiar.

2n na agricultura e na pecuária:

a) os Que explorarem terrenos. com ou sem bemfeitorias, e os guardadores de se
moventes, que participarem dos resultados da produção ou da reprodução, tanto nos tra
balhos decorrentes daqueles mistêres, como em outros que realizarem para o pOSSUidor
dos terrenos, bemfeitorias ou semoventes, sempre que táis trabalhos representarem um
encargo vinculado á exploração agricola ou parcial;

bl os parentes, até ao segundo grau, em linha reta oU colatel"al do proprietário
agr1cola ou pastoril, Que com êle tenham a mesma economia doméstica.
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publlcação no Diario 0/fieial, obrigará a todos aquelles que utilizem o trabalho de outrem.
mediante remuneração por tempo de serviço.

Art. 13. O salarlo mlnimo, uma vez rlxado, vigorará pelo prazo de tres annos, po
dendo ser modificado ou conflnnado por novo perlodo de tres annos e assim seguidamente.
por decisão da Commissão de Salarlo approvada peltl Ministro do Trabalho, Industria e
Commerclo.

Para.grapho unico. Excepcionalmente. poderá o salarlo mlnlmo ser modlrlcado antes
de decorridos tres annos de sua vlgencia, sempre que a Commlssão de Balaria, pelo voto
de tres quartos (3/4) de seus componentes, reconhecer que factores de ordem economlca
tenham alterado de maneira profunda a situação economlca e financeira da região ou
zona.

Art. 14. Será nUllo de pleno direito qualquer contracto ou convenção que estipule
remuneração inferior ao salario mlnlmo estabelecido.

Art. 15. Todo o trabalhador a quem fôr pago salario inferior ao mlnimo rlxado
pela Commissão de Salario. tem direito, a despeito de qualquer contracto ou convenção
em contrario, de reclamar ao empregador o complemento de seu salario. A autoridade
fixará o prazo em que deverá. ser restituida a differença a pagar, o qual não poderá ul
trapassar de 90 dias. A acção prescreve depois de dois annos, a contar para cada pa
gamenta, da data em que o mesmo loi eflectuado.

Art. 16. Todo aquelle que infringir as disposições desta lei, será passlvel de uma
multa de 505000 (clncoenta mil réis), a 2;000$000 (dois contos de réis), elevada ao dobro
na relncidencia. A irnportancia da multa, reverterá integralmente a favor do Tesouro
Nacional.

Paragrapho unico. Não:se realizando o pagamento da multa, dentro do prazo com
minado, que não poderá ser inferior a 30 dias, será a cobrança effectuada por executivoJ
fiscal, perante a Justiça Federal.

Art. 17. O membro da Commissão de Balaria que deixar de comparecer a tres seullel
seguidas sem justificação documentada, será. considerado destituido de suas funcções, sendo
substituido pelo immediato em votos.

Art. 18. O Poder Executivo, por intermedlo do Ministerio do Trabalho, regula
mentará a presente lei dentro do prazo de 90 dias, contados da data de sua publicação
assegurando a sua fiscalização e todas as medidas tendentes a garantirem a SUBo plena
execução.

Paragrapho unico. O prazo de que trata o § 1.0 do artigo 4.0 será, para a formação
das primeiras Commissões de Balaria, de 60 dias, contados da publicação do Regulamento
da Lei, no Diario Olfici4l.

Art. 19. Fica assegurado aos Syndicatos e Associações de Classe, devidamente re
conhecidos, a fiscalização da presente lei, nos termos da legislação em v1gor.

Art. 20. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 14 de janeiro de 1936, 115.0 da Independencia e 48.° da Republica.

GETULIO VARGAS - Agamemnon Magalhães. (Leis do Brasil - P Parte - 1936
- pAg. 3·2.)

64) DECRETO N.o 399, DE 30 DE ABRIL DE 1938

Aprova o Regulamento para a execução da Lei n.O 185, de H-1-1936.

CAPíTULO VI

Da Jixação do Salario Mínimo

Art. 45. De posse das decisões definitivas das Comissões de Salá.rl.o, submeterá o
MJnlstro do Trabalho, Indústria e Comércio B.O Presidente da República o decreto Insti
tuindo o salário minlmo em cada. região, zona ou sub-zona.

Parágrafo único. SI uma OU Várillll Comissões de Salário MlniJno deixarem de
remeter cópla a.utêntlca das atas a que se refere o lIItigo anterior e no prazo fixado pelo
parágrafo do mesmo artigo. o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, ouvido o
Departamento de Estatlstica e Publicld&de de seu Ministério. submeterá. ao Presidente
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da República uma proposta de sahi.rio mínimo para a região zona ou sub-zona, interessada,
baseada no critério de comparação com regiões, zonas ou sub-zonas, de condições se
melhantes. - (DO - 7-5-1938,)

65) Ob. cit., pág. 9.

66) DECRETO-LEI N.o 2.162, DE 1 DE MAIO DE 1940

Institue o saldrio mínimo e àá outras providências.

O Presidente da República, considerando o que expõe o Ministro do Trabalho, In
dústria e Comércio em cumprimento dos arts. 12 da Lei n.O 185, de 14 de janeiro de
1936, e 45 do Decreto-lei n.o 399. de 30 de abril de 1938, e usando de atribu\ção que
lhe contere o art. 180 da Constituição, resolve:

Art. P Fica instituído, em todo o país, o salário mínimo a que tem direito pelo
serviço prestado todo trabalhador adulto, sem distinção de sexo, por dia normal de
serviço, como capaz de satisfazer, na época atual e nos pontos do país determinados na
tabela anexa, às suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene
e transporte.

Art. 20 O salário minimo será pago na conformidade da tabela a que se refere o
artigo anterior e que vigorará pelo prazo de três anos, podendo ser modificada ou con
firmada por novo triênio e assim seguidamente, salva a hipótese do art. 46, parágrafo
2.°, do Decreto-lei n.O 399, de 30 de abril de 1938.

Art. 3.0 Para os menores de 18 anos, o salário minimo, respeitada a proporcionali
dade com que vigorar para o trabalhador adulto local, será pago sobre a base uniforme
de 50% e terá como extremos a quantia de 1208000 por mês, dividido em 200 horas de
trabalho útil, ou de 48800 por dia de oito horas de trabalho, ou, ainda, 8600 por hora
de trabalho, e a de 455000 por mês, dividido em 200 horas de trabalho útn, ou de 15800,
por dia de oito horas de trabalho, ou, ainda, SZ25 por hora de trabalho.

Art. 4° O pagamento de salários, ordenados, ou quaisquer outras formas de remune
ração, não deve ser estipulado por período superior a um mês.

~ 1.0 Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deve o mesmo ser efetuado,
o mais tardar, até ao décimo dia utíl do mês subsequente ao vencido.

* 2.° Tratando-se de pagamento por quinzena ou semana, deve êle ser efetuado
até ao quinto dia útil subsequente ao do vencimento.

Art. 5.° É privilegiado em qualquer processo de falência ou insolvência o crédito
correspondente a salário não pago.

Art. 6.° Para os trabalhadores ocupados em operações consideradas insalubres, con
(arme se trate dos gráus máximos, médio ou mínimo, o acréscimo de remuneraçao, res
peitada a proporcionalidade com o salário mínimo que vigorar para o trabalhador adulto
local, será de 400/., 20S\ ou 10%, respectivamente.

Art. 7.° Os infratores do presente decreto-lei serão passíveis da penalidade de
505000 (cincoenta mil réis) a 2:000$000 (dois contos de réis), elevada ao dobro em caso
de reincidência.

Art. 8.° O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá as instruções ne
cessárias à fiscalização do presente decreto-lei, podendo cometer essa fiscalização a
qualquer dos órgãos componentes do respectivo Ministério e, bem assim, aos fiscais dos
'Institutos de Aposentadoria e Pensões, na forma do Decreto-lei n." 1.468, de 1.0 de
agosto de 1939.

§ 1.0 Poderá o Ministro, em instruções especiais, indicar, além do diretor do Serviço
de Estatística da Previdência e Trablllho, outra autoridade que deva apreciar os pro
cessos de infrações e aplicar as penalidades que couberem, como recursos, no prazo de
15 dias, para o Ministro, desde que haja depósíto prévio do valor da multa.

§ 2.° A cobrança de qualquer multa. far~se-á, até onde seja aplicável, nos termos
do Decreto 0,° 22.131, de 23 de novembro de 1932.

Art. 9° As dúvidas suscitadas na execução do presente decreto-lei, ouvido o Serviço
de Estatística da Previdência e Trabalho, serão resolvidas pelo Ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio.
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Art. 10. O presente decreto-lei entrará em vigor decorridos 60 dias da sua publicaçio
no Düirio Olicio.l.

Art. 11. Ficam revogadas as disposições em contrário. - (DO de 4~5-40,)

87) Relatório da Comissão Revisora do Projeto de Código de Trabalho, apresentado
ao Ministro da Justiça - "Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro" - vaI. 41
pâg. 212 e segs.

68) DECRETO N.o 6.969, DE 19 DE OUTUBRO DE 1944

Dtsp6e sóbre fornecedores de cana que lavram terra alheio., e dá outras
protl1dência8

DOS TRABALHADORES RURAIS

Art. 19. Os trabalhadores rurais que percebem salários por tempo de serviço e os
empreiteiros de áreas de tarefas certas, remunerados em dinheiro, que niio possam ser
inclufdos nas definições constantes do art. 1.0 e seus parágrafos do Estatuto da Lavoura
Canavieira, terão a sua situação regulada em contratos-tipos aprovados pelo IM, sem
preiuizo das dispomções das leis trabalhistas que lhes sejam aplicáveis.

§ 1.0 Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se trabalha.dor rural aquêle
que presta OS seus serviços na lavoura canavieira em caráter pennanente, periódico ou
transitórIo.

§ 2.° Durante a prestação de serviços Industriais na usina o trabalhador rural estará
subordinado aos dispositivos da consolidação das Leis do Trabalho e das demais leis de
proteção ao trabalhador, inclusive das que regulam o saláJ1o.

§ 3.° Os trabalhadores em engenhos de açúcar, rapadura ou aguardente terão sua
situação regula.da ilelas leis trabalhistas, não lhes aplicando o disposto neste artigo.

Art. 22. Nos contratos-tipos ou nas instruções baixadas pelo lAA. observar-se-Ao
os seguintes prIncipios:

ai proibIção de reduzir a remuneração devida ao trabalhador rural, com fundamento
na má. colheita, resultante de motivo de fôrça maior;

b} direito a moradia sã e suficiente, tendo em vista a família do trabalhador;
c) assistência médIca, dentária e hospItalar gratuita;

d) ensino primário gratuito aos filhos de trabalhadores em idade escolar;

e} garantia de indeniZação, no caso de despedida injusta do trabalhador. - (DO de
21-10-1944.) .

69) Decreto-Lei n.O 3.856, de 21 de novembro de 1941.

"Estatuto da Lavoura Canavleira" - (DO de 27-11-1941.)

'ro) Ob. cit., pág. :15.

71) Decreto-lei n.O 7.036, de 10 de novembro de 1944.

"Reforma 9. Lei de Acidentes do Trabalho." - (DO de 11-11-1944'>

72) Ob. cit., pâg. 32.

73) Russomano, M. V. - "Comentários à. LeI de AcIdentes do Trabalho" - 196'7
José Konfino Editor - Rio de Jane1ro - vol. I - pág. 128.

74) "Tratado das COnstituições Brasileiras" - 1965 - vol.XIl - pã.g. 110.

75) LEI N.o 605, DE 5 DE JANEIRO DE 1949

Dfspóe sobre o repouso sema7Ull remunerado e o pagamento tk salário nos
dio.s !eritl40s civis e reliqit.ws.

Art. l.a Todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado, de vinte e
quatro horas consecutivas, preferentemente aos domlngos e, nos llmites das ex1gênclas
técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de ac6Tdo com a tradiç!.o local.
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Art. 2.G Entre os empregados a que se refere esta Lei, incluem-se os trabalhadores
rurais, salvo os que operem em qualquer regime de parceria, meação, ou forma semelhante
de participação na produção.

Art. 3.° O regime desta Lei será extensivo àqueles que, sob forma autônoma, tra
balhem agrupados, por intermédio de Sindicato, Caixa Portuária ou entidade congênere.
A remuneração do repouso obrigatório, neste caso, consistirá no acréscimo de um sexto
(1/6l calculado sobre os salarios efetivamente percebidos pelo trabalhador e paga junta
mente com os mesmos.

Art. 4° "t devido o repouso semanal remunerado, nos termos desta Lei, aos tra
balhadores das autarquias e de emp!"êsas industriais, ou sob administração da União.
dos Estados e dos Municípios. ou incorporadas nos seus patrimõnios, que não estejam
subordinados ao regime do funcionalismo público.

Art. 5.° Esta Lei não se aplica às seguintes pessoas:

(1) aos empregados domésticos, assim considerados, de modo geral, os que prestam
serviço de natureza não-econômica à pessoa ou à família no âmbito residencial destas;

b) aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos Municípios, e aos respectivos
extranumerários em serviço nas próprias repartições;

cl aos servidores de autarquias paraestatais. desde que sujeitos a regime próprio de
proteção ao trabalho que lhes assegure situação análoga à dos funcionários públicos.

Parágrafo único. São exigências técnicas, para os efeitos desta Lei, as que, pelas
condições peculiares às atividades da emprêsa, ou em razão do interesse público, tornem
indispelU5ável a continuidade do serviço.

Art. 6.° Não será devida a remuneração quando, sem motivo justüicado, o em
pregado não tiver trabalhado durante tôda li semana anterior, cumprindo integralmente
o seu horário de trabalho.

* 1.0 São motivas justificados:

alas previstos no artigo 473 e seu parágrafo único da Consolidação das Leis do
Trabalho;

b) a ausêncía do empregado. devidamente justificada, a critério da administração do
estabelecimento;

cj a paralisação do serviço nos dias em que. por conveniência do empregador, não
tenha havido trabalho;

di a ausência do empregado, até três dias consecutivos, em virtude de seu casamento;

e) a falta ao serviço com fundamento na lei sobre acidente do trabalho;

f) a doença do empregado, devidamente comprovada.

* 2.G A doença será comprovada, mediante atestado de médico da empresa, ou por
ela designado e pago, e na falta dêste, de médico da instituição de previdência social
a que esteja filiado o empregado, de médico do Serviço Social da Indústria ou do
Serviço de repartição federal, estadual ou municipal incumbida de assunws de higiene
e saúde, ou não existindo estes na localidade em que trabalhar o empregado, de
médico dI; sua. escolha.

§ 3.° Nas empresas em que vigorar regime de trabalho reduzido, a freqüência eXigida
corresponderá ao número de dias em que o empregado tiver de trabalhar.

Art. 7.° A remuneração do repouso semanal corresponderá:

a) para os que trabalham por dia, semana, quinzena ou mês, à. de wn dia de serviço,
não computadas as horas suplementares;

b) para Os que trabalham por hora à de sua jornada normal de trabalho, excluida
as horas complementares;

cl para os que trabalham por tarefa ou peça, o eqUivalente ao salário correspon·
dente às tarefas ou peças feitas durante a semana, no horário normal de trabalho,
dividido pelos dias de serviço efetivamente prestados ao empregador;



278 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

d) para o empregado em domicilio, o equivalente ao codente da dlv1sio por seis
,5) da Importância total da sua produção na semana.

§ 10 Os empregados cujos salários não sofram descontos por motivo de ferlados
civis ou re11giosos são considerados já remunerados nesses mesmos dias de repouso, con
quanto tenham direito à remuneração dominical.

§ 21' Consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do empregado men
salista ou quinzenalista, cujo cálculo de salário mensal ou quinzenal, ou cujos descontos
por faltas selam efetuados na base do número de dias de mês ou de trtnta (30) e quinze
(15) diárias, respectivamente.

Art. 89 Excetuados os casos em que a eltecução do serviço fór imposta pelas exi
gências técnicas das emprêsas, é vedado o trabalho em dias feriados, civis e re11giosos,
garantida, entretanto, aos empregados a remuneração respectiva, observados os dispo
sitivos dos artigos 6~ e 19 desta Lei.

Art. 99 Nas atividades em que não fOr posslvel, em virtude das exigências técnicas
das emprêsas, a suspensão do trabalho, nos dias feriados ciVis e religiosos, a remune
raçl10 sere. paga em dóbro, salvo se o empregador determinar outro dia de folga,

Art. 10. Na verificação das exigências a que se referem os artigos anteriores, ter
se-lio em vista as de ordem econômica, permanentes ou ocasionais, bem como as peculia
ridades locais.

Parágrafo único. O Poder Executivo, em decreto especial ou no regulamento que
expedir para fiel execução desta Lei, definirá as mesmas exigências e especificarA tanto
quanto possivel. as emprêsas a elas sujeitas, ficando desde já incluidas entre elas as de
serviÇOEt públicos e de transportes.

Art. 11. São feriados civis os declarados em lei federal. São feriados religiosos os
dias de guarda. declarados em lei municipal, de acôrdo com a tradição local e em
número não superior a sete.

Art. 12. Salvo no que entende com as instituições públicas referidas no artigo 49,

as infrações ao disposto nesta Lei serão punidas. segundo o caráter e a gril.v~da~, cem
a multa de cem a cinco mil cruzeiros.

Art. 13. seráo orlginàriamente competente!i, para a impooição das mUltas de que
trata a presente Lei, os Delegados Regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, nos Estados e Territórios, o Diretor da Divisão de Fiscalização do Deputa·
mento do Trabalho. no Distrito Federal, e, uoo Estados, onde houver delegação de
atribuições, a autoridade delegada.

Art. 14. A fiscalização da execução da presente Lei, o processo de autuação dos
seus infratores, oS recursos e a' cobrança das mUltas reger-se-ão pelo disposto no Utul0
VII da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 15. A presente Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. <D.O. de 4-1-1949.)

76) DECRETO N9 27.048, DE 12 DE AGOSTO DE 1949

"Aprova o regUlamento da Lei n 9 605. de 5 de janeiro de 1949, que dispõe sôbre {)
repouso semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias feriados civis e reli
giosos." (D,O. de 16-8-1Il49.l

77) AGRICULTURA

- Casas para Colonos
MINISTI!:RIO DA AGRICULTURA

O Ministro de Estado dos Negócios de. Agricultura:

Considerando a necessidade de fixar {) lavrador à terra, não só para evitar o êxodo
rural como para permitir-lhe o pleno desenvolvimento da sua famUla e de seus tra.balhos;

Considerando que os Núcleos Coloniais devem compor-se de lotes convenientemente
medidos e demarcados, formando grupos de pequenas propriedades rurais em que wna
das carll.Cterl.stkas ell8enciais é a habitação do agricultor;
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Considerando que o órgão responsável pela colonização no Pais, a D. T. C ., não dispõe
de recursos suficientes para atender às necessidades de construção de casas para os co
lonos de suas dependências;

Considerando as finalidades e disponibilidades da Fundação da Casa Popular para
atender a um programa de melhoria das condições da habitação rural;

Considerando que a conjugação dos recursos disponíveis da D. T .C. e da F. C .P . ,
ensejará a execução de um largo programa de assistência social rural em todo o ter
ritório nacional.

Considerando, finalmente, o que dispõe o art 43 do Decreto-lei nO 6.117, de 16-12-43;

Resolve:

1° - Autorizar a O. T. C. a fazer convênios com a Fundação da Casa Popular para
o financiamento de casas para colonos nas suas dependÊncias;

2° - Considerar o débito do colono, resultante do financiamento da casa, como
débito para com a O. T. C., que se responsabilizará perante a Fundação da Casa Po
pular.

3° - O não cumprimento do contrato de financiamento, por parte do colono, cons
tituirá motivo para a cobrança executiva na forma da legislação em vigor a juízo da
O.T.C.;

49 - As casas sempre que possível deverão ser construidas pelos próprios interes
sados sob a orientação e fiscalização técnica da D. T. C. ;

59 - A O.T.C. ficarã encarregada pelos seus órgãos locais, à cobrança das prestações
devidas pelo colono, bem como fiscalizar a execução do contrato de mútuo:

6° - No caso de inadimplemento do contrato ou que por outra causa prevista
em lei, o colono seja excluído do núcleo, será feita, pela D.T.e., a transferência do
contrato, para o novQ adqUirente, que indenizará o primeiro, pelo capital pago;

7° ~ A D. T. C. farã a indicação dos colonos em condições econômicas de pQder
assumir a responsabilidade do pagamento do financiamento;

89 ~ A D. T. e. receberá da entidade financiadora o numen'trio necessário à cons
truçáo das casas e efetuará o pagamento ao colono, prestando contas à entidade fi
nanciadora;

99 - A O. T. e. fará a compra dos materiais necessários à construção da casa, quer
diretamente quer por intermédio da cooperativa local;

109 - As plantas das casas e demais construções necessárias à exploração agrÍCola,
serão fornecidas pela D. T. e. - João Cleophas.

SlC. 7.340-53. <D.a. de 11-2-53, pág. 2277.1

78) DECRETO N° 38.955, DE 27 DE MARÇO DE 1956

Dispõe sobre a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER)

Are. 19 A Campanha Nacional de Educação Rural (CNERI, instituída em 9 de
maio de 1952 pelo então Ministério da Educação e Saúde, com sede no Rio de .Janeiro
e jurisdição em todo o Território Nacional, subordinada diretamente ao Ministro da
Educação e Cultura, tem por finalidade difundir a Educação de Base no meio rural
brasileiro.

Art. 29 Destina-se essa Campanha a levar aos indivíduos e às comunidades os
conhecimentos teóricos e técnicos indispensáveis a um nível de vida compatível com a
dignidade humana e com os ideais democráticos, conduzindo as crianças, os adoles
centes e os adultos a compreenderem os problemas peculiares ao meio em que vivem, a
formarem uma idéía exata de Seus deveres e direitos individuais e cívicos e a parti
ciparem, eficazmente. do progresso econômico e social da comunidade a que pertencem.

Art. 319 A CNER compete:

a) investigar e pesqUisar as condições econômicas, sociais e culturais da vida do
homem brasileiro no campo;
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b) preparar técnicos para atender às necessidades da Educa.çl.o de 'Bue ou Fun
damentai;

cl promover e estimular a cooperação das instituições e dos aerviÇOB edueativQ6
ex1.stentes no meio rural e das que visam o bem comum;

d) concorrer para. B. elevação dos níveis ooon6mic«m da popUlaçã.o rural e, do melo
da introdução, entre os ruricolas, do emprego de técnicas avançadas de organlZaçio
e de trabalho;

e) contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões educativos, sanitários, assisten
ciais, cfvicos e morais das populações rurais;

1) dar, sempre que solicitada, orientação técnica a instituições públicas e privadas
que, atuando no meio rural, estejam integradas em seus objetivos e finalidades.

Art. 4q A cNER atuará em todo o Território Nacional diretamente ou através de
Acordos e convênios com órgãos de serviço publico, fetleral ou municipal, e entidades
de direito público ou privado.

Art. 5q A ação da CNER se desenvolverá através de Missões Rurais, Centros SOCiais,
Centros de Treinamento de Lideres Rurais, de Professores e Auxiliares Rurais, Cam
panhas Educacionais e outras modal1dades de Educação de Base, inclusive de bolsas de
estudo para especialização em assuntos que interessem suas atividades.

Art. 69 A CNER terá uma administração geral, superintendlda por um Coorde
nador, designado pelo Ministro, e será integrada dos órgãos lndispensáve1.s a assegurar
a eficiência de seus encargos.

Art. 79 Quando o desenvolvimento da CNER dos Estados e Territórios o exigir,
poderão ser criados Escritórios Regionais, com a jurisdição proposta pelo Coordenador
e aprovada pelo Ministro da Educação e Cultura.

Art. 3" Para atender a seus encargos, disporá a CNER de tabelas aprovadas, anual·
mente. pelo Ministro de Estado da Educação e Cultura, observadas as disposições dos
artigos 15 a 17 da Lei n~ 1.765. de 18 de dezembro de 1952.

~ 19 Na remuneração do Coordenador, Chefe do Setor, Delegados, Assistentes e
secretário do Coordenador e Encarregados de Turma serão observados os valores dos
aúnbolos estabelecidos para os cargos de chefia e funções gratificadas, não podendo,
nessa fixação, ultrapassar o valor atribuído ao menor padrão de vencimentos de cargo
em comissão.

~ 29 Na hipóte8e do parágrafo anterior, o servidor federal, estadual, municipal ou
autárquico, posto à disposição da CNER. sem prejulzo das vantagens de seu cargo, terá
apenas a diferença entre o Que perceber pelos cofres públicos e o fixado na tabela de
que trata este artigo.

Art. 99 O pessoal técnico da CNER será r~rutado entre 05 pOrtadores de certificados
de Curso pela mesma realizado ou equivalente; educadores nacionais de notável saber
e Integrados na Educação de Base; e profissionais especializados em assuntos à mesma
peculiares.

Art. 10. As atividades da CNER serão custeadas pelos rec\ll"llOs que lhe forem des·
tinados no orçamento da União ou em virtude de acordos ou convênios com entidades
públicas ou privadas.

Parágrafo único. A aplicação desses recursos será feita rigorosamente de acordo
com o plano apresentado anualmente pelo Coordenador da CNER â aprove.çAo do Mi
nistro da Educação e Cultura no qual serão discriminados os serviços a serem executados,
a modaI1dade de financiamento e respectivos orçamentos.

Art. 11. O material permanente e equipamentos adquiridos à conta dos referidos
recursos constituem bens da União, devendo como tal ser escriturados. e reverterl.o
à CNER quando do término ou suspensão dos serviços, decorrentes de Acordos ou Con
vênios.

Parágrafo único. Na hipótese de haverem sido adquiridos à conta de recurllOS de
entidades púbJicB6 ou particulares. com os quais mantiver e. CNER Acordo ou Convênio
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só poderão ser empregados nos serviços executados em cooperação com essas entidades.
sendo às mesmas devolvidas ao término ou suspensáo do serviço.

Art. 12. Nâo serã permitida a aplicaçáo de recursos da CNER em Droprledade
privada, para obras ou benfeitorias que não possam reverter à CNER ao términc ou
suspensão do serviço: sendo apenas permitlda li. execução de pequenas obras de adap
tação e benfeitorias, desde que não ultrapassem 20; (dois por cento) do respectivo
orçamento.

Art. 13. A CNER mantera contabilidade própria, de acordo com as instruções vi
gentes e as necessidades técnicas de sua finalidade, observado. Quando for o caso. o art.
918 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública.

Art. 14. A CNER promoverá entendimentos com órgãos do Serviço Público e outras
entidades que se encarreguem de serviços afins. no sentido de obter um melhor entro
,amento de suas atividade para atingir os objetivos colimados em melhoria da comu
nidade brasileira.

Art. 15. O Ministro da Educação e Cultura baixará as instruções necessárias à
,:amplementação doS dispositivos do presente decreto.

Art. 16. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as
disposições em contrário. (D.a. de 27-3-56.1

79) DECRETO N° 39.871, DE 30 DE AGOSTO DE 1956

"Altera a redação dos artigos 8° e 10 do Decreto no 38.955. de 27-3-56, que dispõe
sobre a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER)." (D.a. de 23-3-56.)

80) LEI No 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960

"Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social." (D.a. de 5-9-60,1

811 LEI N° 4.214, DE 2 DE MARÇO DE i963

Dispõe solJr'e o "Estatuto do Trabalhador Rural"

TíTULO I

Do Empregador Rural e do Trabalhador Rural

Art. 20 Trabalhador rural para os efeitos desta lei é tôda pessoa física que presta
serviços a empregador rural, em propriedade I1.lral ou prédio rústico, mediante saJ;i.rio
pago em dinheiro ou in natura, ou parte in natura e parte em dinheiro.

SEÇAO I

Da Moradia

Art. 50. O Poder Executivo baixará regulamentação acêrca das casas destinadas
aos trabalhadores rurais. atendendo às condições peculiares de cada região e respeitados,
em qualquer caso, os mínimos preceitos de higiene.

Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo deverão ser propostas por
uma comissão nomeada pelo Governo e constituída de representantes dos Ministérios do
Trabalho e Previdência Social, da Agricultura e da Saúde.

Art. 51. Rescindído ou findo o contrato de trabalho, o trabalhador rural será
obrigado a desocupar a moradia dentro de trinta dias, restituindo-a no estado em que
a receber, salvo as deteriorações naturais do uso regular.

TíTULO IX
Dos Serviços SociaiS

CAPíTULO I

Do Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rura!

Art. 158. Fica criado o "Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural",
que se constituirá de 1% (um por cento) do Valor dos produtos agropecuários colocados
e que deverá ser recolhido pelo produtor, quando da primeira operação ao Instituto de
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Aposentadoria e Pensões dos Industriárlos, mediante guia própria, até quinze dias da
quela colocação.

§ 19 Na hipótese de estabeleciment~ fabril que utilize matéria prima de sua pro
dução agropecuária. a arrecadação se constttUlrlÍ de 1% (um por cento) sobre o valor
da matéria-prima própria, que for utillzada.

§ 21' Nenhuma empresa, pública ou privada, rodoviária, ferroviária, maritima ou
aérea, poderá transportar qualquer produto e.gropecUário, sem que comprove, mediante
apresentação de guia de recolhimento. o cumpr1mento do estabelecido neste artigo.

CAPíTULO II

Do Instituto àe Previcfencia e Seguro Social

Art. 159. Fica o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos IndustriárJos - IAPI 
encarregado, durante o prazo de cinco anos, da arrecadação do Fundo a que se refere.
o arUgo anterior, diretamente, ou mediante Con\'ênio com entidades públicas ou parti
culares, bem assim incumbido da prestação dos beneftcios estabelecidos nesta leJ ao
trabalhador rural e seus dependentes, indenizando-se das despesas que forem reali
zadas com essa finalidade.

Parágrafo único. A escrituração do Fundo referido no artig~ anterior será lntel
ramente distinta na contabilidade do IAPI e sua receita será depositada no Banco do
Brasil S.A., sob o titulo "Fundo de AssistêDc1a e Previdência do Trabalhador Rural", à
ordem do IAPI.

CAPíTULO In
Dos Segurados

Art. 160. São obrigatoriamente segurados: os trabalhadores rurais, os colonos ou
parceiros. bem como os pequenos proprietários ruraJs. empreiteiros, taretelros e as pessoas
!fslcas Que explorem as atividades pre\'tstas no art. 31' desta lei, estes com menos de
cinco empregad<Jll a seu serviÇ(l.

Art. 161. Os proprietário/> em geral, os arrendatários, demais empregados rurais
não previstos no artigo anterior, bem como os titulares de firma individual, diretores,
sócios. gerentes, sócios solidários, sócios quottstas. cuja idade seja, no ato da Inscrição
até cinqüenta anos, poderão, se o requererem, tomar-se contribuinte facuJtativo do
IAPI.

§ 1~ A contribuição dos segurados referidos neste artigo será feita à base de 80/0
(oito IXlr cento) sobre um mlnlmo de três e um máximo de cinco vezes o salárlo-minlmo
\'!gorante na região.

§ 29 Os segurados referidos neste artigo e seus dependentes g~rão tle todos os
beneficios atrlbuidos ao segurado rural e dependente rural

CAPtTULO IV

Dos Depenaentes

Art. 162. São dependentes do segurado, para os fins desta lei:

I - a esposa, o marido inválido, os filhos de qualquer condição quando inválidos ou
menores de dezoito anos, as tlJhas solteiras de qualquer condição. quando inválidas ou
menores de vinte e um anos;

rI - O pai inválido e a mãe;

III - os irmãos inválidos ou menores de dezoito anos e as irmãs solteJras, quando
inválidas ou menores de vinte e um anos.

§ 11' O segurado poderá designar para fins de percepção de prestações, qualquer
pessoa que viva sob sua dependência econômica.

§ 2'1 A pessoa designada apenas fará JUS ê. prestaQão na falta dos dependentes
enumeradoo no item I deste artigo, e se, por motiVo de idade, condição de sBllde ou
encargos domésticos. não puder angariar os meIos parI. seu sustento.
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Art. 163. A existência de dependente de qualquer das classes enumeradas nos
itens do art. 162 exclui do direito à prestaçao todos os outros das classes subseqüentes
e a da pessoa designada, exclui os indicados nos itens 11 e UI do mesmo artigo.

Parágrafo único. Mediante declaração escrita do segurado, os dependentes indi
cados no item II do art. 162, poderão concorrer com a esposa, o marido inválido ou com
a pessoa designada na forma do ~ 1° do mesmo artigo, salvo se existirem filhos com
direito à prestação.

CAPíTULO V

Dos Benefídos

Art. 164. O IAPI prestarú aos segurados rurais oU depenaentes rurais, entre outros,
os seguintes serviços:

a) assistência à maternidade;

b) auxilio-doença;

C) aposentadoria por invalidez ou velhice:

d) pensão aos beneficiários em caso de morte;

e) aSSistência médica;

/) auxílio funeral:

ri) (Vetado).

l° Os beneficios correspOndentes aos itens "b" e "c" são privativos do segurado
rural.

Art. 165. Para execução dos serviços previstos nos itens "a'" e "e" do artigo anterior,
poderá o IAPI estabelecer convênios com clinicas ou entidades hospitalares ou com
outras instituições de previdência.

Art. 166. A carteira de Seguro contra acidente do Trabalho do IAPI poderá operar
CQm os segurados rurais, mediante contribuição facultativa, a ser estabelecida na re ..
gulamentação da presente lei.

CAPíTULO VI

Disposições Especiais

Art. 167. Os benefícios concedidos aos segurados rurais ou seus dependentes, salvo
quanto às importàncias devidas ao IAPI, aos descontos autorizados por lei, ou derivados
da obrigação de prestar alimentos, reconhecidos judicialmente, nào poderào ser objeto de
penhora. arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno direito qualquer venda ou cessão, a
constituiçáo de qualquer ônus, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa
própria para a respectiva percepção.

Art. 168. O pagamento dos beneficios em dinheiro será efetuado diretamente ao
segurado rural ou ao dependente rural, salvo nos casos de ausência, moléstia contagiosa
ou Impossibilidade de locomoção do beneficiário, quando se far~ por procurador. me
diante concordância expressa do IAPI, Que poderá negá-la quando julgar inconveniente.

Art. 169. Não prescreverá o direito ao benefício mas prescreverão as prestações res
pectivas não reclamadas no prazo de cinco anos, a contar da data em que forem de
vidas.

Art. 170. As impOrtâncias devidas aos segurados serâo pagas, caso ocorra sua morte,
aOS seus dependentes, e, na falta destes, reverterão ao Fundo de Assistência e Previ
dência do Trabalhador Rural.

Art. 171. Os recursos do Fundo de Seguros não poderão ter destinaçáo diversa da
prevista nesta lei, sob pena de responsabilidade civil e criminal dos que !/. determim:rem
ou praticarem.

Art. 172. Os benefícios previstos na presente lei somente passarão a vigorar após o
primeiro ano a que se referir a arrecadação. (D.O, de 18-3-63.)

82) Ob. cit. pág, 291
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83) DECRETO N\I 53.154. DE 10 DE DEZEMBRO DE 1963

Aprova o Regu14mento da Previdência Social R'Ural.

Art. 1" Fica aprovado, sob a denominação de "Regulamento da Previdência SOCIAl
Rural", o Regulamento que a este acompanha, assinado pelo Ministro do Trabalho e Pre
vidência Social e destinado à fiel execução do disposto nos arts. 55 e 158 a 1'14 do E&
tatuto do Trabalhador Rural (Lei nQ 4.214, de 2 de março de 1963),

Art. 2'1 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçio, revag..das
as disposições em contrário.

TíTULO I

Da Previdência Social Rural e seu âmbito.

CAPtTULO ÚNICO

Art. 1'1 A Previdência Social Rural, instituida pela Lei nQ 4.214. de 2 de março de
1963 (Estatuto do Trabalhador Rural - E. T. R.). tem por fim assegurar aos seus
beneficiários, nos termos deste Regulamento e nos limites dos seus recursos financeiros.
técnicos e administrativos disponiveiB:

I - 05 meios indispensáveis de manutenção, aos segurados nos casos de Idade avan
çada ou incapacidade !lara o trlLbalho. e, aos dependentes, no caso de morte do se
gurado;

II - A assb;tência à maternidade;

UI - A prestação de serviços que visem à proteção de sua saude.

Art. 12" Os beneficios serão:
I - Para os segurados em geral:
a) aux1lio~doença;

b) aposentadoria pOr invalidez;
c} aposentadoria pOr velhice;
rI - Para a segurada-trabalhadora rural, o abono de maternidade;
UI - Para os dependentes:
a) pensão por morte;
1J) auxilio funeral.

Parágrafo único. A Previdência Social Rural assegurará também, aos beneficiArias
em geral, OS acréscimos de benefícios estabelecidos, na legislação própria. para os C880S
de acidente de trabalho.

Art. 13. Os serviços serão:

I - Assistência médica, para os beneficiários em geral;

Ir - Assistência à maternidade. para as seguradas ou as dependentes. esposa de
segurados (art. 29 • item In, letra a e * 1°).

<D.a. de 12-12-63.)

84) LEI N9 t.504, DE 3(1 DE NOVEMBRO DE 1964

D~e sobre o Estatuto da Terra, e dá outTlU providêm:ia3.

TITULO I

Df3posiçães Preliminares

CAPtTULO I

prtnclpias e Dettniçães

Art. I" Esta Lei regula os dtrelto.s e obrigações concernentes aos bens Imóveis rura1s.
para os fins de execução de. Reforma. Agrária e promoção da, Polftlca Agrfcola.
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~ l~ Considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a promover
melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a
fim de atender aos principias de justiça social e ao aumento de produtividade

§ 2~ Entende-se por PoIftica Agricola o conjunto de providências de amparo à
propriedade da terra, que se destinem a orientar, no interesse da economia rural, as
atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no
de harmonizá-las com o processo de industrialização do país.

Art. 29 ~ assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra.
condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta Lei.

§ 19 A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando,
simultâneamente :

(1) favorece o bem~estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam,
assim como de suas familJas;

oJ mantém niveís satisfatórios de produtividade;

c) assegura a conservação dos recursos naturais;

d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre
os que 11. poosuem e a cultivem,

§ 29 ll: dever do Poder Público:

(1) promover e criar as condições de acesso do trabalhador rural à propriedade da
terra econômicamente útil, de preferência nas regiôes onde habita, ou, quando as cir
cunstâncias regionais o aconselhem, em zonas previamente ajustadas na forma do
dísposto na regulamentação desta Lei;

b) zelar para que a propriedade da terra desempenhe sua função social, estimulando
planos para a sua racional utilização, promovendo a justa remuneração e o acesso do
trabalhador aos beneficios do aumento da produtividade e ao bem-estar coletivo.

§ 3~ A todo agricultor assiste o direito de permanecer na terra que cultive, dentro
dos termos e limitações desta Lei, observadas sempre que for o caso, as normas dos
contratos de trabalho.

§ 49 ~ assegurado às populações indígenas o direito à posse das terras que ocupam
ou que lhes sejam atribuidas de acordo com a legislação especial que disciplina o
regime tulelar li. que estão sujeitas,

Art. 4° Para os efeitos desta Lei, definem-se:

I ~ "Imóvel RUral", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua
localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial,
quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada;

II ~ "Propriedade Familiar", o imóvel rural que, direta e pessoalmente exploraoo
pelo agricultor e sua família. lhes absorva toda li. força de trabalho, garantindo-lhes
a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada
região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros;

III - "Módulo Rural", a área fixada nos termos do inciso anterior";

IV - "Minifúndio", o imóvel rural de área e possibilidades Jnferio.l'cs às da pro
priedade familiar;

V ~ "Latifúndio", o imóvel rural que:

0-) exceda à dimensão máXima fixada na forma do artigo 46, § F', alínea b, desta
Lei, tendo-se em vista as condições ecológicas, sistemas agrícolas regionais e o fim
a que se destine;

b) não excedendo o limite referido na aUnea anterior, e tendo área igualou su
penor à dimensão do módulo de propriedade rural, seja mantido inexplorado em rela
ção às possibilidades físicas, econômicas e sacias do meio, com fins especulativos, ou
seja deficiente ou inadequadamente explorado, de modo a vedar-lhe a inclusão no con
ceito de empr&a rural;
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VI - "Empresa Rural" é o empreendimento de pessoa. tisíc9. {lU )urldica, públ1ca
ou privada. que explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condiç60
de rendimento econômico... Vetado... da região em Que se situe e que explore área
minima agricultável do imóvel segundo padrões fixados, pública e previamente, pelo
Poder Executivo. Para esse fim, equiparam~se às áreas cultivadas, as pastagens, as
matas naturais e artificiaís e as áreas ocupadas com oenfeltorias;

VII -- "Parceleiro", aquele que venha a adquirir lotes ou parceIas em área des~

linada à Reforma Agrária ou à colonização publica ou privada.
VIII - "Cooperativa Integral de Reforma Agrária <C.I.R.AJ ", toda sociedade coope

rativa mista. de natureza civil, ... Vetado ... criada nas áreas prioritárias de ReIonna
Agrária, contando temporariamente com a contribuição financeira e técnica do Poder
Público, através do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. com a finalidade de in
dustrializar. beneficiar, preparar e padronizar a produção agropecuária. bem como
realizar os demais objetivos preVistos na legislação vigente;

IX - "Colonização", toda a atividade oHcial ou particular, que se destine a pro
mover o aproveitamento econômico da terra, pela sua diVisão em propriedade familiar
ou através de Cooperativas. .. Vetado ...

Parágrafo único. Não se considera latifúndiO:

a) o imóvel rUrill. qualquer que seja a sua dimensão. cujas características reco·
mendem, sob o ponto de vista técnico e econômico, a exploração florestal racionalmente
realizada, mediante planejamento adequado;

b) o imóvel rural, ainda que de domínio particular, cuio cDlem de presenaçá,Q
florestal ou de outros recursos naturais haja sido reconhecido para fins de tomba
mento. pelo órgão competente da administração pública.

Art. 59 A dimensão da área dos módulos de propriedade rural será fixada para
cada 200na de características econômicas e ecológicas homogêneas, distintamente, por
tipos de exploração rural que nela possam ocorrer.

Parágrafo único. No caso de exploração mista. o módulo será fixado pela média
ponderada das partes do imóvel destinada.s a cada um dos tipos de exploração con·
siderados.

Art. 117 As atividades do serviço Social Rural. incorporados à Superintendência
de Polltica Agrária pela Lei Delegada n'1- 11, de 11 de outubro de 1962, bem como o
produto da arrecadação das contribuições criadas pela Lei n9 2.613, de 23 de setembro
de 1955, serão transferida.s, de acordo com o disposto nos seguintes incisos:

r - ao Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário caberão as atribuições re~

lativas à extensão rural e cinqüenta por cento da arrecadação;

II - ao órgão do Serviço Social da Previdência que atenderá aos trabalhos rurais,
... Vetado ... caberão as demais atribuições e cinqüenta por cento da arrecadação, En
quanto não for criado esse órgão, suas atribuições e arrecadaçôes serão da competência
da autarquia referida no inciso I; (D.a. de 30-11-64.l

85) Relatório do Projeto de Lei n'1- 26, de 1964 çEstatuto da Terra) - (DCN de
24-11-1964. pág. 10.95l.i

86) DECRETO N9 56.619. DE 28 DE JULHO DE 1965

Dispõe sobre a prestação de assistência médica e à maternid<ute aos tra
balhadores TUTais

Art. 10 Até que se completem os trabalhos atinentes à Reformulação do sistema
geral da Previdência Social, fica autori2Oado o Ministério do Trabalho e Previdência
Social a promover a prestação, aos trabalhadores rurais, dos serviçoS de assisténcia
médica e à maternidade, previstos no artigo 164, letras a e e, da Lei n9 4.214, de 2 de
março de 1963 (Estatuto' do Trabalhador Rural), nos tennos do Ca-pitulo IV do Titulo
III do Regulamento da Previdência Social Rural, expedido pelo Decreto n9 53.154, de
10 de dezembro de 1963.

Parágrafo único. A execução dos serviços de que trsta êste &rtigo será. feita, pelo
InstItuto de Aposentadoria e Pensões. dos Industrlár\QS, dU'etamente. ou, como melhor
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convier, nos termos do artigo 165 do Estatuto do Trabalhador Rural, mediant~ con
vênios com cooperativas, empresas, entidades sindicais, associações de classe, clinical;
ou entidades hospitalares, públicas ou privadas, preferentemente Santas Casas de Mi
sericórdia, ou com outras instituições de previdência social.

Art. 2" A implantação dos serviços aludidos no artigo 1~ será feita progressiva
mente, iniciando-se pelas zonas em que tenha havido efetiva e generalizada arrecada
ção da "Taxa da previdência social rural", a que se refere o artigo 158 do Estatuto do
Trabalhador Rurl'.I, na forma estabelecida pelo Regulamento da Previdência Social
Rural, e rigorosamente dentro dos recursos disponh'eis do "Fundo de Assistência c
Previdência do Trabalhador Rural" criado pelo acima mencionado artigo 158.

Art, 3° Para e execução do disposto neste Decreto, fica aberto o crédito especial
de Cr$ 7.000.000.000 (sete bilhões de cruzeiros) no orçamento de despesa do Serviço
de Previdência Social Rural do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários,
para o corrente exercício, na base dos quantitativos da receita efetivamente arreca
dada até o primeiro semestre deste ano.

Art. 4° O Ministro do Trabalho e Previdência Social expedirá as instruções que
forem necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 59 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revoga
das as disposições em contrário.

H. Castello Branco - Presidente da República.

(D.a. de 27-9-65.)

87) TRABALHADOR RURAL - ASSISTt:NCIA M~DICA AOS BENEFICIÁRIOS DA
PREVIDt:NCIA SOCIAL RURAL

- Portaria nO 706, de 26-11-65 - MTPS (D.a. de 17-12-65.)

O Ministro de Estado dos Negócios do Trabalho e Previdência Social, no uso das
.suas atribuições e tendo em vista o disposto no 11.1'1. 4° do Decreto nO 56.619, de 28 d~

julho de 1965, resolve:

N° 706 - Expedir as seguintes instruções, destinadas a regular a prestação de as
sistência médica aos beneficiários da previdência social rural.

Art. 1° A assistência médica aos beneficiários da previdência rural será prestada
pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) e limitada, inicial·
mente:

a) à assistência ambulatorial de urgência;

b I à assistência médico-hospitalar para os atendimentos cirúrgicos de urgência;

C} à assistência à maternidade, considerando-se como tal a dispensada à gestante
e recém-nascidos, quando necessário, o atendimento em nosocómio.

Art. 2~ Onde não dispuser de serviços próprios, deverá o IAPI utilizar o SA.MDU,
órgão da comunidade médico-assistencial da previdência social, para promover atendi
mento ambulatorial de urgência aos beneficiários rurais bem como a triagem dos qUI:
necessitarem de internação hospitalar.

Parágrafo único. Onde não houver postos médicos do SAMDU, os atendimentos
de urgência e a triagem médica para fins de hospitalização poderão, mediante convênio,
ser atribuidos pelo IAPI aos serviços médicos federais, autárquicos, estaduais e muni
cipais e, na sua falta, às instituições de beneficência sem finalidade lucrativa.

Art. 3° Na prestação dos serviços médicos previstos no art, 1°, letras b e c, o IAPI
utilizará, de preferência, sua própria rede hospitalar e, mediante convênio. a rede
hospitalar da previdência social, os recUrsos hospitalares federais. das autarquias eco
nômicas, dos governos estaduais e municipais. dos sindicatos de classe. das cooperati
vas e das institUições de beneficência sem finalidade lucrativa.

Parágrafo único. Somente poderão ser credenciados outros hospitais nos casos
de inexistência daqueles de que trata o artigo ou da não aceitação por parte dos mes
mos. das condições qUe forem estabelecidas pelo IAPI em funçã.o dos recursos finan
ceiros disponíveis.
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Art. 4q O produtor rural, como tal definido no art. 48 do Regulamento aprovado
pelo Decreto número 53.154, de 10 de dezembro de 1963, ou as entidades públicas ou
privadas que participem de convênios de arrecadaçáo com o IAPI e 06 agentes arreca
dadores do Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural (FAPTR) en~

caminharão 05 beneficiários aos serviçOS encalTegadoo da assistêncla, acompanhados de
requisição de cuidados médicos.

Parágrafo único. A requisiçio de cuidados médicos de que trata este artigo se
constituirá de documento, mesmo informal, devIdamente assinado por pessOIl. respon
sável, e deverá conter o nome, a profissão, a qu&1ldade de segurado ou de dependente
e a declaração de fmação à preVidência social rural, sujeitos tais inlormes a sanções
em caso de inveraeidade.

Art. 59 A despesa com a prestação dos serviços de que trata a presente Portaria
será contabillzada em contas próprias, de forma a destacá-la das dem&l.s despesas de
assilltênci& médica & cargo do IAPI, observadas as dotaçóel> orçll.mal,tímu iIopto'Vaüu
em cada exercício.

Art. 69 compete ao DNPS dlscipl1na.r, ouvidos o IAPI e o SAMDU, a indeniza
ção das despesas com a realização dos serviçoS referidos no art. 2q.

Art. 79 A implantação dos serviços médIcos, de que trata esta Portaria, será feita
progressivamente, a começar, desde logo, pelas zonas em que tenha havido efetiva e
generalizada arrecadação da Taxa de Previdência Social Rural.

88) PREVID1tNCIA SOCIAL RURAL

Serviço de Assistência à Maternidade.

MINISTI:RIO DO TRABALHO E PREVID:l!:NCIA SOCIAL
GABINETE DO MINIST~O

PORTARIA Nq 385, DE 25 DE MAIO DE 1966

O MInistro de &tado dos Negócios do Trabalha e Previdência SocIal, DO USO de
suas atribuições, e tendo em viSta as d.!&posiçôes constantes da Lei n9 4.214, de 2 de
março de 1963, do Regulamento aprovado pelo Decreto n q 53.154, de 10 de dezembro de
1963 e do Decreto nq 56.619, de 28 de julho de 1965, assim como, considerando a ne
cessidade de ser dado um efetivo inicIo & prestação dos beneficios sociais ao6 traba
lhadores rurais ainda que de forma incIpiente, mas que propicie sua evolução sistemá
tIca e orgânica com base nos resultados adquiridos em sua execução;

Considerando a importância prIoritária que representa uma adequada. assistência
à maternidade sobretudo nas zonas ruraiS, seja por razões de ordem pública humana, de
justiça e de bem-estar social;

Considerando que a Portaria Ministerial 0.° 706, de 26 de novembro de 1966, ex
pediu apenas instruções de caráter geral sobre a prestação de asaistêncla médica aos
benef1cié.rios da Previdência Social Rural:

Considerando as soUcitações da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agri
cultura, órgão representativo da laboriosa clasae agrlcola em cujo esforça se baseIa
grande parte da economia nacional;

Considerando que os recursos arrecadados na. forma da legislação em vjgor nAo
permitem, ainda, uma integTal e genen.l\7.a.d9. pnsta.ç1o de ass1stência méà1ca, em tooOll
08 seus aspectos, ao trabalhador rural:

Considerando os estudos realizados, sobre o assunto, pelo Departamento Nacional
da Previdência Social, resolve;

ExpedIr as seguintes inStruções, destinadas a regular a prestação de II8S1stênc1a à
maternidade aos beneficiários da Previdência SOCIal Rural:

Art. 19 A assistência à maternIdade, prevista no artjgo 164, alinea li da Lei nO
4.214, de 2 de março de 1963, compreenderá:

I - Atendimento domiciliar;

II - internação hD6pitalar e tratamento clrúrglco, quando necessár1oa.
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Art. 20 O atendimento domiciliar limitar-se-á às zonas rurais onde sejam pre
cários ou inexiStentes os serviços médico-obstétricos. mantjdos pela Previdência Social
ou por Entidades Públicas.

§ 10 Para a execução dos serviços de que trata este artigo fica o Instituto de
ApO.sentadoria e Pensões dos Indlllitriários (lAPI f, autorizado a firmar convênios com
Entidades SindicaiS de Trabalhadores Rurais e Associações de Classe. assim como com
Cooperativas e Empresas qUe mantenham trato para os fins do artigo 159 da Lei citada
e cuja situação esteja regularizada em relação às obrigações para com o fundo de
assistência e previdência do trabalhador rural.

~ 2~ A assiStência domiciliar ora regulada ficará a cargo de pessoal mantido di
retamente pela própria Entidade convenente. admitida ainda sua prestação por obste
trizes oU parteiras práticas, observadas as disposições do Decreto na 50.387. de 28 de
março de 1961.

Art. 30 Pelos convênios de que trata o artigo 20 desta Portaria, o Instituto po-
derá obrigar-se:

I - A fornecer à Entidade convenente:

aJ O material e o instrumentll.l obstétrico indispensáveis;

bJ ambulância, para transporte dos pacientes, quando as condições locais o reco
mendarem.

II - A remunerar os serviços prestados na base de 1.10 (um décimo I do salario
mínimo regional, por parto realizado.

~ 10 O material e equipamento referidos no inciso I, alineas a e b deste artigo
serão fornecidos em comodato.

§ 20 Para O recebimento da remuneração estipulada no inciso II deste' artigo, a
Entidade convenente apresentara ao IAPl relação mensal dos atendimentos efetuados,
mencionando. obrigatoriamente, os dados (Cartório. Livro, folhaf do Registro Civil dos
recém-nascidos.

Art. 40 As Entidades convenentes deverão manter cadastro referente:

I - Se Sindicatos - Aos segurados rurais, seus filíados e respectivos dependentes;

Ir - se Cooperativas e Associações de Produtores - Aos segurados rurais, tra-
balhadores e dependentes, a elas vinculados ou associados;

III - se Emprêsas Rurais - Aos trabalhadores rurais e pe.rceiroo a elas vinculados
ou aS80ciad~, bem como seus <tependentes.

Art. 50 A internação hospitalar e o tratamento cirúrgico das parturientes serão
realizados:

r -Diretamente, pelos serviços próprios do IAPI, onde existentes;

II - Mediante convênios:
ai Pela rede hospitalar da Previdência Social;
!J') por estabelecimentos hospitalares da União. Estados e Municípios;
cl por Clínicas ou entidades hospitalares privadas;
ci) por HospitaiS mantidos pelas Entidades mencionadas no artigo 2.°, ~ 1.0 deste ato.

Art. 6.° A prestação da Asistência à Maternidade, sob qualquer de suas formas,
quando contratada com algumas das Entidades referidas n,l artigo 2.e• ~ Li desta Por
taria, somente Poderá atender aos segurados dependentes vinculados á convenente.

Art. 7.° Para os fins a que se propõe a presente Portaria, consideram-se segura
dos e dependentes todos aqueles aos quais a respectiva legislação defere o beneficio
da As$istência à Maternidade.

Art. 8.° Os serviços contratados na forma do artigo 5.°. II letraS c e d, desta Por
taria' serão retribuídos mediante tabela de preços fixado pelo IAPI, tendo em vista
as peculiaridades locais, devendo ser, dita fixação, sempre inferior aos preços vigentes
para serviços similares. quando prestados na área urbana.
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Art. 9q A eacrtturaçl.o das despesas decorrente5 da execução do presente &to, obe
decerá, estritamente, aos preceItos do artigo '18, fi 29 e 39 do Regulamento já alUdido.

Parágrafo único. As despesas administrativas de que cogita o I 19 do mencionado
artigo 78, ficam limItadas, no presente exercfcio, a 8% (Oito por cento) da arrecadação.

Art. 10. A implantação da Assistência à Maternidade será progressivamente feita,
à medida que se alcance, em cada MunIcípio, o equivalente a 1/4 (um quarto) da arre
cadação previsível, considerado o último trilne.<stre. - Walter peracchi Barcellos. - (D.a.
de 6-6-66. pág. 6.075).

$) ASSI8T.tNCIA AO T.RABALHADOR .RU.RAL
- DUposiçóes

MINISTaRIO DO TRABALHO E PREVIDj:NCIA SOCIAL
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA NI' 859, DE '1 DE DEZEMBRO DE 1966

O Ministro dos NegóCios do Trabalho e Previdência Social, no uso de sua.s atri
buições, e tendo em vista as disposições constantes da Lei n. 4.214, de 2 de março de
1963, do Regulamento aprovado pelo Decreto nl' 53.154, de 10 de dezembro de 1963. e do
Decreto n'1 56.619, de 28 de julho de 1965,

Considerando a. necessidade de ser Iniciada, imediatamente, a. prestação de bene
ficios sociais aos trabalhadores do campo, ainda que de forma llmltada. par. posteriOt
evolução, seja com br.se na experiência que vier a ser colhida na sua execução, seja em
conseqüência da receita que for realizada, progressivamente, em favor do Fundo da
Asaistência e Previdência do Trabalhador Rural;

Considerando a importAncla prIoritária que representa, no meio trabalhista rural,
uma objetiva assistência méd,ico-cirÚlgica-hospltalar-ambulatorial, inclusive assistência
ã. maternJdade;

Considerando B. necel!Sidade de, paralelamente, realizar-se trabalho educativo e de
assistêncIa social que possibilite ao trabalhador rural e seus dependentes melhores con
diçôes de vida e saúde;

Considerando que a Portaria MInisterial n9 706, de 26 de novembro de 1965,· expediU
Inicialmente, Instruções de carater geral sobre a prestaçlo de assistência médica. a.08 be
neficiárIos da Previdência Social Rural;

ConsIderando a.s reIteradas solicitações da Confederação Nacional dos Trabalha
dores na Agricultura, órgão representativo da laboriosa classe agricola, em cUjo esforço
Be balll!ia grande parte da economia nacional;

Considerando que os recursos arrecadados na forma da legISlação em vigor nia
permitem, ainda, uma Integral e generalizada prestação do beneficio de aesuro social,
em toda as suas modalidades, aos trabalhadores rurais;

Considerando, no entanto, que os estudos levados a termo pelo Departamento Na~

donal de Previdência SOcial demonstram já ser posslvel regular, em sentido eXper1~

mental, mas de forma mais extensa, a prestação de assistência médico-clrúrglca.-hospUa
lar-ambulatorIal, inclusIve à maternidade, e de assistência social aos beneficlári08 d. Pre
vidência Social Rural, resolve:

Art. 19 A receita proveniente da taxa de 1% lixada no arUgo 1S8 dll. Lei nll 40.214,
de 2 de março de 1963, será, uma vez deduzidas as despesas de adminJBt.ração do Fundo
de Assistência e Previdência do Trabe.lhador Rural <PAPTR) , integralmente utilizada
para fins de assistência ao trabalhador rural.

Art. 2'1 A Assistência ao Tra.balhador Rural <ATR) será prestada mediante Ilub
s1dlos, nos termos do artigo B'1 desta Portaria, diretamente ou através de convênios a
serem firmados pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos IndUStriários, na quall~

dnde de Administrador do FAPTR, com hospital, ambulatórios e organlzaç{les de BI8ÜI
l.êncla social, existentes no Pais. atentando-se para a qualldade e capacidade de cada
um doravante intitulados, para 08 efeitos deste ato, "estabetecimentos convenentea" e
que forem mantidos;

I - por Instituições de previdência socIal, caso em que os subsfdios na forma do
artigo B9, inciso II, caberAa, diretamente, à entidade manteneàora, como 8uplementaçl.o

• Vide nota B1
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devidamente escriturada. das dotações do orçamento corrente que já estiverem destl
nadas à prestação de assistência generalizada aos segurados da previdência social ur
bans.;

II - pela União. Estados e Municípios, desde que haja autorização superior para
que os mesmos subsidias sejam conferidos. diretamente, aos estabelecimentos conve
nentes como suplementação, devidamente registrada, dos seus orçamentos de custeio e
de inversão nosocomial ou ambulatorial, do exercício;

III - por instituições beneficentes de comprovada idoneidade;

IV - por sindicatos e cooperativas de trabalhadores rurais suficientemente quali
ficados;

V - por cooperativas de produtores rurais cuja situação esteja regularizada quanto
às obrigações para com o FAPTR e cuja fõlha de serviços assistenciais as recomende;

VI - por associações de classe das categorias econômicas ou profissional que apre
sentem abonadora folha de serviços sociais:

VII - por empresas qUE: empreguem recursos próprios no desenvolvimento de ser
viços sociais.

Art. 39 A ATR será prestada em sentido coletivo, sem o controle individual do
seu custo. bem como sem a interferência do rAPI, para a habilitação dos beneficiarias,
sendo obrigatória, entretanto, a identificação destes, como integrantes da população tra
balhistas rural, exigível por parte dos estabelecimeotos convenentes e firmada em do
cumento hábil, cuja emissão ficará, por delegação do IAPI a cargo das entidades ou
pessoas jurídicas, especificadas no artigo 5".

Art. 4° Os dados de natureza quantitativa e econõmica, referentes à ATR prestada.
serão conheCIdos. globalmente e por trimestre pelo IAPI. através de verificação direta
ou por meio de delegação junto ao estabelecimento convenente e servirão de base para
o controle estatístico da despesa e providências que se imponham de correção e aper
feiçoamento do sistema.

Art. 50 A fiscalização do atendimento da ATR, sobre os estabelecimentos conve
nentes será feita, sempre que possível, diretamente pelo IAPI, ou poderá ser objeto
de convênio entre o Instituto e Sindicatos ou Associações de Trabalhadores Rurais,
Cooperativas ou Associações de Produtores Rurais. firmas adquirentes. em expressiva
escala. de produtos da agropecuária, entidades dedicadas ao bem-estar social. ou, se
necessário. outras pessoas jurídicas, exigiveis. em qualquer caso os requisitos de capa
ciliade e confiança.

Art. 6.° O Estabelecimento Convenente deve obrigar-se a prestar a ATR aos be
neficiários que habitarem ou trabalharem nas zonas de produção agropecuária vinculadas
ao municipio ou municipios incluidos na circunscrição do convênio. ficando conferida
aos enfêrmos e às gestantes a condição de segurados ou dependentes de segurados da
Previdência social Rural.

Art. 70 A ATR abrangerá:

1- assistência médica, compreendendo:

a) cirurgia recupcradora com internação hospitalar;

b) tratamento de urgencia com internação 'hospitalar imprescindivel:

c) parto com hospitalização, quando o caso exigir;

(1:) parto no domicílio, admitindo·se, na falta de serviços médico-obstétricos. pron
tamente utilizáveis fíque o atendimento aos cUidados de obstetrizes ou parteiras prá
ticas, observadas as disposições do Decreto nO 50.387, de 28 de março de 1961;

e) serviço de remoções em ambulância, quando o est-ado fisico do enfermo ou da
gestante não pennita, para hospitalização. o uso dos meios comuns de transporte de
Que o beneficiário possa servir-se, às próprias expensas:

I) pequena cirurgia em ambulatório;

II - serviço social.
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Art. 89 Para custear a ATR e criar ou ampliar os meios de sua prestação, fica O
IAPI autorizado a adotar o seguinte critério de ulitizaçáa da receita do FAPTR, men
cionada no artigo P:

I ~ da arrecadação efetuada em cada Estado, serão destinados 100/. (dez por cento)
ao Instituto para cobertura das despesas de administração da Previdência Social Rural.
inclusive comissões a serem pagas a terceiros, por serviços de arrecadação, nos tennos
do artigo 384 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 43.9ó9-A, de 19 de se~

lembro de 1960, na nova redação dada pelo Decreto nº 55.856, de 23 de março de 196::;

II - da mesma arrecadação serão destacados:

aI 20% (vinte por cento) para constituição de urna reserva de contigêncla de sentido
nacional, destinada a criar ou suplementar meios de Am, nos Estados em que a pro~

dução agropecuária, per capita, na sua relação com os trabalhadores rurais for acen~

tuadamente baixa;

b) a.té 5O~t, (cinqüenta por cento) para remunerar, pela prestação de ATR, os Es·
tabelecimentos Convenentes no Estado, na proporção do número de trabalhadores l'urai5
existentes na circunscrição, delimitada no respectivo convênio de atendimentos:

C) até 5'; (cinco por centol para o custeio ne Estado, dos programas de Assistência
Social a cargo do serviço Social:

di até 15~'; (quinze por cento) para fomentar, no Estado, novos meios de ATR ou
ampliar a capacidade de atendimento dOS Estabelecimentos Convenentes sela em leitoa,
seja em outras instalações nosocomiais ou ambulatoriais, Inclusive para aquisição de
ambulâncias, ressalvada, em documento adequado, cláusula em que fique as.segurada a
conservação dos bens e proibida a transferência de seu domínio, sem prévia autorização
do IAPI, condicionada esta a manifesto interesse do FAPTR;

III - a aplicação da reserva de contingência prefixada na aUnea "a" do inciso
anterior estará subordinada a pesquisa periódica, por parte do IAPI, para que sejam
distribuidos recursos, segundo as necessidades mais prementes de suplementação;

IV - sempre que a arrecadação, em qualquer Estado, Implique pela concentração
comercial, contribuição sobre produtos de outras origens nacionais, e resulte em meios
de pagamento superiores às necessidades de ATR da população trabalhista rural do
Estado destinatário, o saldo verificado será transferido para a reserva de contingências
prevista na allnea 'a" do incisa 11;

V - a aplicação dos recursos financeiras de Que trata a aUnea "d'" do inciso II
será condicionada a parcelamento, prOpOrcional à concretlZaçã.o dos ob~etlvos a que for
destinada a dotação;

VI - sempre que por conveniência de atendimento, existam dois ou mais Estabe
lecimentos Convenentes numa zona circUnscrita, a distribuição de ATR se fará por
grupos de especialidades de tratamento, ou na consideração de lndices cUvi&1onais Que
se revelarem mais práticos, mediante o rateio do respectivo subsidio, segundo a ca
p:lcidade de cada Estabelecimento Convenente.

Art. 9~ 'Ficam revogadas as Portarias MTPS n9s 706, de 26 de novembro de 1965.
e 385, de 25 de maio de l~. - Lui2 Gon2aga do Nascimento I! SilVa. <D.a, de lf-12-66,
pAg. 14.445>'

90) Vide "Quadro Comparati\'o - Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de
1969 - Constituição do Brasil de 24 de janeiro de 1967 - Constituição dos Estados
Unidos do Brasil. de 18 de setembro de 1946 - (Atos Institucionais ~ Emendas Cons
titucionais) - projeto de Constituição do Presidente Castello Branco" - Senado Federal
- Diretoria de Informação Legislativa - 1970,

91) DECRETO-LEI N° 148, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1967

"DJspõe sôbre a organização da vida rural, investiduras das Associações Rurais nas
funções e prerrogativas de órgão sindical". <D.D. de 9-2-67).

92> DECRETO N'> 60.231, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1967

"Modifica a tabela de salário-mfnimo aprovada pelo Decreto nq 57,900, de 2 de
março de 1966, e alterada pelo Decreto nº 58,154, de 5 de abril de 1966," (D.a. de
17-2-67) ,
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93) DECRETO-LEI N° 276, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Altera dispositivos da Lei no 4.214, de 2 de março de 1963. e dá outras pro
vidências

Art, 1" Os artigos 158 e 160 da Lei nO 4.214, de 2 de março de 1963, passam a
\'igorar com a seguinte redação:

.. Art. 158. Fica criado o Fundo de Assistência e Previdência ao Trabalhador Rural
(FUNRURAL), destinado ao cU5teio da prestação de assisténcia médico-social ao tra
balhador rural e seus dependentes, e que será constituído:

I ~- da contribuição de 1<1, (um por centol, devida pelo produtor sobre o valor
comercial dos produtos rurais, e recolhida:

a I pelo adquirente ou consignatário, Que fica sub-rogado. para esse fim. em j.odos
as obrigações do produtor:

b i diretamente pelo produtor, quando ele próprio industrializar os produtos;

n - da contribuição a que se refere o artigo 117. item TI da Lei nO 4.504, de 30
de novembro de 1964:

III ~ dos juros de mora a qUe se ref( rc o ~ 3°:

1V - das multas aplicadas pela falta de recolhimento das contribuições devidas.
no prazo previsto no ~ 3°, na forma que o regulamento dispuseL

.~ 1° Entende-se como produto rural o que provém da lavoura da pecuária e da
atÍ\'id?de extrativa em fonte vegetal ou animal.

~ 2° A contribuiçáo de que trata o item I deste artigo incidirá somente sobre uma
transferência da mercadoria e recairá sobre o valor dos produtos em natureza, já be
neficiados, em estado de entrega ao mercado consumidor ou de transformação industrial.

~ 3° As contribuições devidas ao FUNRURAL deverão ser recolhidas até o ultimo
dia do mês subseqüente àquele a que se refiram, incorrendo as que forem recolhidas
'tora desse prazo em multa de 10'<; (dez por cento) e juros de mora de 1~; (um por
cento" ao mês, sem prejuízo das demais sanções fiscais previstas em lei",

"Art. 160. São beneficiários da previdência social rural:

I - como segurados:

QJ os trabalhadores rurais;

b) os pequenos produtores rurais, na qualidade de cultivadores ou criadores. diretos
e pessoais, definidos em regulamento:

It - como dependentes dos segurados:

(},) a espôsa e o marido inválidos;

b! os filhos, de ambos os sexos e de qualquer condição, menores de 16 anos Oll

inválidos;

cl o pai e a mãe inválidos,

Parágrafo único, Equipara-se à esposa a companheira do segurado".

Art. 29 A prestação de assistência médico-social ao trabalhador rural e seus de
pendentes far-se-á na medida das possibilidades financeiras do FUNRURAL e consis
tini. em;

aJ assistência médico-cirúrgica-hospitalar-ambulatorial;

bJ assistência à maternidade. por ocasíáo do parto;

r::) assistência social.

Art. 39 li receita do FUNRURAL será arrecadada pelo INPS e de~itada no Banco
do Brasil S,A., em cont.a especial sob o título de "Fundo e Assistencia e Previdência do
Trabalhador Rural".
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§ 1q O FUNRURAL será administrado por uma Comissão Diretora, vinculada ao
Ministro do Trabalho e Previdência Social, e integrada por;

a) um representante do Instituto Nacional de Pnvidência Social (INP8), que 8eri
o seu presidente;

b) um representante do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário <INDA);

C} um representante do Instituto Brasilelro de Refonna Agrária (mRAl;

d) um representante do Ministério da Saúde;

e} um representante da Confederaçào Rural Brasllei.ra;

/) um representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais.

~ 29 A Comissão Diretora terá um Secretário Executivo, designado pelo seu PresJ·
dente dentre os funcionários do INPS.

§ 39 As contas do FUNRURAL serão movimentadas, conjuntamente, pelo Presi-
dente ou pelo Secretário Executivo e o responsável pela parte financeira.

~ 49 Cabe à Comissão Diretora;

a} aprovar seu regimento interno;

b} aprovar o programa anual de aplicação dos recursos do FUNRURAL;

c} estabelecer critérios para celebração de convênios de prestação de serviço;

d} elaborar o orçamento anual, a ser submetido à aprovação do Ministro de Estado
do Trabalho e PreVidência Social;

e} ll.utori7.ar a requisição de pessoal para prestação de serviços, na torma da legis
lação em vigor;

t) prestar contas. anualmente, de sua gestão ao Tribunal de Contas, por intermédio
do Ministério do Trabalha e Previdência Social.

§ 59 Nas deliberações da Comissão Diretora, seu Presidente terá voto de qualidade.

§ 6~ Os Membros da Comissão Diretora fario jus à gratificação de repreaent&çl.o
lixada em regulamento.

Art. 49 Os programas aprovados pela Comissão Diretora serão executados descen·
tral1zadamente, por melo de convênios e mediante utll1zação da rede operacional do
INPS.

Parágrafo único < Para cobertura das despesas dos serviços que preatar na forma
desta Lei, o INPS será indenizado em Importê.ncla correspondente a 10% (dez por cento)
do montante da arrecadação do FUNRURAL.

Art. 59 Os produtores rurais, devedores da contribuição prevista no artigo 158
da Lei n9 4.214, de 2 de março de 1963, na sua primitiva redação, poderão recolher seus
débitos até :n de dezembro de 1967, sem incidir na correção monetária de que trata o
artigo 7'> da Lei n9 4.357, de 16 de julho de 1964.

Art. 69 O presente Decreto-lei será regulamentado dentro de 30 (trinta) dias.

Art. 79 Slste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as
disposições em contrário.

H. Castello Branco - Presidente da República.

94) DECRETO N9 61.f)54, DE 17 DE OUTUBRO DE 1967

"Aprova o Regulamento do Fundo de AssIstência e Previdência do Trabalhador
Rural e dá outras providências." m.O. de 19-10-6'1).

"Art. 29 A concessão das prestações a que se reterem os artigos 56, !llmea Hb" e
~ 29, e art. 164, alfneas "b", "Cf', "d" e "r", da Lei nQ 4.214, de 2 de março de 1963,
fica sustada atê que o Poder competente disponha sobre sua fonte de cUlltelo."
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95) DECRETO-LEI N° 564. DE l Q DE MAIO DE 1969

Estende a previdência social a empregados não abrangidos pelo sistema
geral da Lei n~ 3.807, de 26 de agosto de 1960, e àâ outras providências.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o * l° do art.
2" do Aio Institucional n° 5, de 13 de dezembro de 1968. decreta:

Art. 1° :l!: instituido o Plano Básico de Previdência Social, destinado a assegurar
a empregados não abrangidos pelo sistema geral da Lei n9 3.807, de 26 de agosw de
1960, com SLlas alterações, bem como a seus dependentes, as prestações previstas neste
Decreto-lei.

Ar!. 2° São segurados obrigatórios do Plano Básico, à medida que se verificar sua
implantação na forma do art. 9°, os emprcgaãos e os trabalhadores avulsos:

I - do set.or rural da agroindústria canavieira;

II - das empresas de outras atividades Que, pelo seu nível de organizaçoo, possam
ser incluidas.

~ 10 Para os efeitos deste Decreto-lei, considera-se trabalhador avulso o que presta
serviços à empresa sem a qualidade de empregado. inclusive quando utilizado por
intermédio de terceiro.

~ 2Q OS dependentes do sel':urado do Plano Básico são os mesmos do segurado
do sistema geral de previdEncia social, nas mesmas condições.

Art. 3° As prestações do Plano Básico consistem nos seeuintes benefícios e sen-íços:

I - ao segurado;

a) auxilío-doença;

b) aposentadoria par invallde2;

cl aposentadoria par velhice;

Il - ao dependente:

ai auxflio-reclusão;

bl auxílio-funeral;

C} pensão por morte;

lU ~ ao segurado e ao dependente: as.sisténcia médica. na forma do art. 7°

§ 1° Qualquer dos benefícios do item I consistirá em uma renda mensal de 70"~

(setent.a por cento) do salário-minimo regional.

§ ~ O auxílio~doença será devido a partir do trigésimo primeiro dia do afasta.
mento da atividade e enquanto durar sua causa.

* 3~ O perJodo de contribuição para o sistema geral de previdência social sera
contado no Plano Bàsico e, inversamente, para efeito de carência com relação a be
neficio previsto em ambos.

§ 49 A prestação por acidente do trabalho independeni de período de carência,

Art. 4° Ressalvado o disposto nos parágrafos do art. 30, as condições dos beneficios
serão as mesmas do sistema geral de previdência social.

Art. 50 O Plano Básico será custeado mediante contribuições:

I - do segurado, de qUatro a seis par cento do salário-minimo regional, observado
o disposto no ~ lo;

II - da emprêsa;

a} em quantia igual à soma das contribuições de seus empregados e dos traba
lhadores avulsos Que lhe prestem serviços, Rinda que por intermédio de terceiro;

b} em dois por cento do salário-mlnimo regional por empregado, para custeio das
prestações decorrentes de acidente do trabalho;
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lI! - da União. em Quantla suficiente:

aJ para custeio das despesas de pessoal e de administra.ção-geral deeorrentes da
execuçâc do Plano Básico;

Dl para cobertura da eventual insuficiência financeira.

~ 19 A percentagem da contribuição do segurado será fixada por decreto do Pre~

sidente da República, mediante proposta do Ministro do Trabalho e Previdência Social.

~ 2q A contribuição estabelecida no item n, letra b, poderá ser elevada a até três
por cento, mediante tarifaçáo individual, se a experiência de risco da empresa assim
aconselhar, voltando à tax:a uniforme se a incidência de sinistros retomar ao nonnal.

~ 3<> Os recursos para a contribuição de que trata o item In serão providos pelo
Fundo de Liquidez da Previdência Social.

~ 4q A empresa abrangida pelo Plano BâSico fica dispensada. com relação ao setor
rura.l. de qualquer outra contribuição para a previdência social, para o Fundo de Assis
tência e Previdência do Trabalhador Rural (FUNRURAL), ou para fim análogo.

Art. 6° O Plano Básico, com personalidade contábil. será executado pelo Instituto
Nacional ele Previdência Social, sob a supervisão e controle dos órgãos próprios do
Ministério do Trabalho e Previdência Social, na forma da Lei n~ 3.807, de 26 de agosto
de 1960, e legislação posterior.

Art. 7° A assistência médica prevista no art. 3~. Item 111, será prestada pelo
FUNRURAL, na forma do Decreto-lei nO 276, de 27 de fevereiro de 1967, e legislação
posterior.

§ 1° O INPS transferirá para o FUNRURAL, para custeio da asaistência médica,
vinte e cinco por cento do produto das contrlbuiç6es fixadas no art. 5°

* 2° Se o produto da transfer~ncia de que trata o ~ 19 for inferior à arrecdação
prevista no Decreto-lei n9 276. de 27 de fevereiro de 1967, em relação ao conjunto dos
segurados do Plano Básico, este reembolsará o FONRURAL da diferença, reajustando-se,
se for o caso, s. ts.xa de contribuição do segurado, na forma do art. 5~ J 19.

Art. 80 ApHca-se ao Plano Básico, no que couber, a legislação referente;

I - ao sistema geral da previdÊncia social, principalmente a Lei nO 3.80'1, de 26 de
agosto de 1960, e suas alterações;

II - ao FUNRURAL, principalmente o Decreto-lei no 276, de 27 de fevereiro de 1967.

* 1" Ressalvado o disposto no art. 5°, Item lI, alfnea b, e ~ 29, não se aplicam ao
Plano Básico o Decreto-lei n 9 7.036, de 10 de novembro de 1944, e a Lei nO 5.316, de
14 de setembro de 1967.

~ zq O Fundo de Assi5tência e Previdência do Trabalhador Rural (FUNRURALl
passa a denominar-se Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, com a mesma sigla.

Art. 9° O Plano Básico será implantado gradualmente, à medida que as diferentes
atividades forem atingindo suficiente grau de organiZação empresarial, a crttérlo do
Ministério do Trabalho e Previdência Social, fazendo-Be a Inclusão das empresas de
cada novo setor mediante decreto do Poder Executivo.

Paràgrafo único. A e"tensâo gradual do Plano Básico poderá ser preeedldft. em
cada caso, de implantação experimental:

(1) em área limitada;

bl com exclusão de alguma ou a.lgumas das prestaçõe5.

Art. 10. Este Decreto-lei, que será regulamentado pelo Poder Executivo até 31 de
julho de 1969, entrará em vigor em 19 de outubro de 1969, revogadas as disposições em
contrário.

Brasília, lq de maio de 1969; 148° da Independência e 81q da República. - A. COSTA.
E Sll.. VA. - Ja.rbas G. Passarinho. IDD. de 2-5-69.1
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96) DECRETO-LEI N,o 704, DE 24 DE JULHO DE 1969

Dispõe sOOre previdência social rural, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o ~ 1.0 do 3rt.
2.° do Ato Institucional n.O 5, de 13 de dezembro de 1968, decreta:

Art. 1.0 A empresa abrangida pelo Plano Bãsico de Previdência. Social, instituido
pelo Decreto-lei n.o 564, de 1.0 de ma.io de 19139, poderá ser incluida no sistema geral
da previdência social (Lei n.O 3.807, de 26 de agosto de 1960), por ato do Ministro do
Trabalho e Previdência Social. tendo em \'ista o nível de organização da atividade e
as condições econômicas da região.

Parágrafo (mico. A empresa incluida no sistema geral da previdencia social. na
forma deste artigo, ficará dispensada da contribuição para o Fundo de Assistência do
Trabalhador Rural (FUNRURALJ e obrigada tão-somente ao recolhimento das contri
buições de Que tratam os itens I a lI! e VIII do quadro constant~ do artigo 35. § 2°, da
Lei n.O 4.863, de 29 de novembro de 1965. observado o disposto no ~ L" do mesmo artigo.

Art. 2.° O caput e o item I do artigo 2.° do Decreto-lei n.O 564, de LO de maio de
1969, passam a ter a seguinte redação:

"Art. 2.° São segurados obrigatórios do Plano Básico. à medida que se verificar
sua implantação, na forma do artigo 9.°. os empregados;

I - do setor agrário da empresa agroindustrial;"

Arl. 3° Serão também incluidos no Plano Bãsico os empregadas:

I - das empresas produtoras e fornecedoras de produto agrário in natura;

II - dos empreiteiros ou organizações. que, não constituídos sob a forma de empresa.
utilizem mão-de-obra para produção e fornecimento de produto agrário In natura

Art. 4.° A carteira profissional devidamente anotada será documento hábil para
obtenção das prestações do Plano BásiCO de Previdencia Social.

Parágrafo único. Nenhuma outra obrigação trabalhista decorrerá para a empresa
do disposto neste artigo_

Art. 5.° A empresa agroindustrial anteriormente vinCUlada, inclusiv~ quanto a seu
setor agrário, ao extinto Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. e em
seguida ao Instituto Nacional de Previdência Social. continuará vinCUlada ao sistema
geral da previdência social, observado parem, a partir da vigência deste Decreto-lei. o
disposto no parágrafo único do llrt. 1."

Art. 6.° Fica prorrogado até 31 de agos[Q de 1969 o prazo para regulamentação do
Decreto-Lei n.O 564, de 1.0 de maio de 1969.

Art. 7." Este Decreto-lei entrará em vigor no primeiro dia da mês seguinte ao de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 24 de jUlho de 1969; !'la.O da Independência e 81.° da República. A.
COSTA E SILVA - Jarbas G. Passarinho. - (DO de 25-7-69.1

97, DECRETO N." 65.106, DE 5 DE SETEMBRO DE 1969.

"Aprova o Regulamento da Previdência Social Rural." - <DO de 8-9-1969.)

981 LEI N." 2.613, DE 23 DE SETEMBRO DE 1955

Autoriza a Unido a criar uma Funclaçáo denominada Serviço Social RUI-UI.

Art. 1.0 lt criado, subordinado ao Ministério da AgriCUltura. o Serviço Social RUral
(SSm entidade autárquica, com personalidade jurídíca e património próprio, sede e
foro no Distrito Federal e jurisdição em todo o território nacional.

Art. 2.° Constituem patrimônio do SSR:

I - A quantia de CrS 5.000.000.00 (cinco milhões de cruzeiros> em moeda corrente;
II - O produto do recebimento de uma contribuição de 3<~ (três por cento) e 1c;

(um por cento) sobre a soma paga mensalmente aos seus empregados pelas pessoas naturais
ou juridicas mencionadas nos arts. 6.° e 7.° desta lei;
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III - O patrimônio da antiga Sociedade Colonizadora Hanseática, de Ibirama, Elltado
de Santa Catarina;

IV - Os prédios rústicos e os semoventes aclqu1r1dos pele. União em virtude do decreto
le1 n." 1.901, de 26 de dezembro de 1939;

V - As doações ou legados que lhe forem feitos e as dotações orçamentárias a êle
destinadas.

Art. 3.° O serviço Social Rural terá por fim:

I - A prestação óe serviços sociais no meio rural, visando à melhoria das cond1ç6e&
de vida da sua popula.çAo, especialmente no que concerne:

a} à alimentação, ao vestuário e à habitação;
O} à saúde, à educação e à assistência sanitária;

c} e.o incentivo à atividade produtora e a quaisquer empreendimentos de molde a
valorizar o ruralista e a fixá·lo à terra.

II - Promover a aprendizagem e o aperfeiçoamento das técnicas de trabalho ade
quadas ao melo rural;

III - Fomentar no meio rural a economia das pequenas propriedades e as atividades
domé1lticas;

IV - Incentivar a criação de comunidades, cooperativas ou associações rurais;
V - Realizar inquéritos e estudos para conhecimento e divulgação das necessidades

sociais e econômicas do homem do campo;
VI - Fornecer semestralmente ao Serviço de Estatistica da Previdência e Trabalho

relações estaUsticilS sobre 8. remuneração paga a.os trabalhadores do campo.

Art. 4.° O SaR será administrado por um conselho nacional e pelos conselhos es
taduais, dos Territórios Federais e Distrito Federal, dotados estes da autonomia neces
sária para promover a execução de planos adaptando-os às peculiaridades locais, por
intermédio das juntas municipais.

~ 1.° O conselho nacional será comtituido:

a) de um presidente de nomeação do Presidente da República, dentro da lista tríplice
que será apresentada pela Confederação Rural Brasileira;

o} de um representante do Ministério da Agricultura;

C} de um representante do Ministérto do Trabalho, Indústria e Coméreio;

d.} de um representante do Ministério da EducaçAo e Cultura;

e} de um representante do Ministério da Saúde;

f} de quatro representantes da classe rural, eleitos em assembléia geral da Confe
deração Rural Brasileira, na fonna que o regulamento estabelecer,

f 2.° O conselho estadual ou de Território oU do Distrito Federal será constituido de
um presidente escolhido pelo conselho nacional, em lista tripUce, apresentada pela federação
respectiva, de um representante do Governo do Estado, do Território ou do Distrito
Federal, e de um representante da Federação das Associações Rurais, eleito em assembléia
geral.

§ 3." A Junta municipal será constttufda de wn presidente nomeado pelo conselho
estadual dentro da lista tripllce apresentada pela respectiva Associação Rural, de um
representante da Prefeitura Municipal e de um representante da associação rural do
M'Jnic1pl0, eleito por voto secreto em assembléia geral, para tanto especialmente convo.
cada.

~ 4.° NO/> Municipioo onde não existir associação rural o representante da el...
será indicado pela FederaçiO das Associações Rurais e, na falta desta, pelo conselho
estadual ou do Território OU do Distrito Ji'eden.l.

§ 5.° O mandato dos memb1'Oll doe COnsel1l08 nacionais e estaduais e das juntaa
municipais será de 3 (três) anos, podendo ser renovado.
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§ 6.° Nas deliberações dos órgãos colegiados. de que trata este artigo, o presidente
terá voto deliberativo e de qualidade.

Art. 5.° O f\Ulcionalismo do Serviço Social Rural só poderá ser admitido mediante
concurso público de provas, ressalvados os cargos de direção. prevlstos no art. 4.° e o
disposto no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. Excepcionalmente poderão ser admitidos funcionários interinos para
exercício do SSR pelo prazo máximo e improrrogã,vel de 1 (um) ano.

Art. 6.° ~ devida ao SSR a contribuição de 3~k (três por cento) sobre a soma
paga mensalmente aos seus empregados pelas pessoas naturais ou juridicas que exerça.m
as atividades "industriais adiante enumeradas:

1 - Indústria do a.çúcar;
2 - Indústria de latic1nios:
3 ~ Xarqueadas;
4 - Indwtria do mate;
5 - Extração de fibras vegetais e descaroçamento de algodão;
6 - Indústria de beneficiamento de café;
7 - Indústria de beneficiamento de arroz;
8 - Extração do sal;
9 - Extração de madeira. resina e lenha;

10 - Matadouros;
11 - Frigorlficos rurais;
12 - Cortumes rurais;
13 - Olaria,
§ L° As pessoas naturais ou jurídicas que exerçam as atividades industriais de que

trata este artigo deixarão de contribuir para os serviços sociais e de aprendizagem do
comércio e da industria, regulados pelos Decretos-leis n.o" 9,853. de 13 de setembro de
1946: 9.4Q3. de 25 de junho de 1946; 4,048, de 22 de janeiro de 1942, modificado pelo
decreto-lei n.a 4.936. de 7 de novembro de 1942. e n.o 8.621. de 10 de janeiro de 1946,

~ 2.° Ficam isentos das obrigações referidas neste a.rtigo as indústrias caseiras, o
artesanato bem como as pequenas organizações rurais. de transformação ou beneficiamento
de produtos rurais do próprio dono e cujo valor não exceder de Cr$ 200.000.00 (duzentos
mil cruzeiros).

~ 3.° As pessoas naturais ou juridicas que exerçam as atividades industriais enu
meradas neste artigo não se eximem de contribuição ainda quando em cooperativas
de produção.

~ 4.° A cont.ribuição devida por todos os empregadores aos institutos e caixas de
aposentadoria e pensões é acrescida de um adicional de O,S';';- <crês décimos por cento),
sabre o total dos salários pagos e destinados ao Serviço Social Rural, ao qual será
diretamente entregue pelos respectivos órgãos arrecadadores.

Art. 7.° As empresas de atividades rurais não enquadradas no art. 6,0 desta lei
contribuirão para o serviço Social Rural com 1% (um por cento. do montante e da
remuneração merusal para os setl.'S empregados.

Parágrafo único, Ficam isentas da contribUiçâo constante desse artigo as pessoas
físicas que explorarem propriedades próprias ou de terceiros, cujo valor venal seja igual
ou inferior a CrS 200,000,00 (duzentos mil cruzeiros).

Art. 8,° AB contribuições c10.s que não p<)ssuirem escrituração em forma legal serão
calculaoa.s à base do salário-minimo da região. acrescido de 10% <dez por cento).

Are. 9.° As contribuições devidas ao SSR serão recolhidas na forma. prazo e local
que forem determinados no regulamento. incorrendo o contribuinte, pelo não recolhi
mento dentro em 120 (cento E! vinte) dias 00 vencimento, além dos juros de mora, na
multa de 10% (dez por cento}. podendo a sua arrecadação ser atribulda a entidades
públicas ou priVadas.
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Art. 10. A apllcação do produto das arrecadações será feita de acordo com as normas
a serem estabelecidas pelo conselho nacional, devendo, no entanto, ser empregada no
Município 60% (sessenta por cento) da arrecadação aU efetuada, destinando-se os res~

tante 2()% (vinte por cento), para aplicação pelo conselho estadual, tendo em vista as
zonas menos favorecidas do Estado, e 20% (vinte por cento) pelo <:,ôI\&elho nacional,
obedecido o mesmo critério.

Parágrafo único. As despesftS gerais correspondentes a cada um dos órgãos executivos
do SSR correrão por conta das cotas de arrecadação atribuidas ao mesmo.

Art. 11. O SSR é obrigado a elaborar anualmente um orçamento geral, cuja apro
vação cabe ao Presidente da República. que englobe as previsões de re<:eitas e as apU
cações dos seus recursos e de remeter ao Tribunal de Contas no máximo até 31 de
março do ano seguinte, as contas da gestão anual, acompanhadas de sucinto relatório
do presidente, indicando os benefJcios realizados.

Art. 12. OI! serviços e bens do SSR gozam de ampla isenção fIscal como se fossem
da própria União.

Art. 13. O disposto nos arts. 11 e 12 desta lei se apUca ao Serviço Social da Indústria
(SESI), ao Serviço Social do Comércio (SESC), ao serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI> e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (sENACl.

Art. 14. :t o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Agrieultura, o
créditc especial de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) para satisfazer a dotação
prevista no artigo 2.°

Art. 15. Será consignado anualmente no orçamento geral da União uma verba
no valor de Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) para atender às finalidades
previstas nesta lei.

Art. lIi. Esta lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias depois da data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. - (DO de 27·9-55,)

99) DECRETO N0 39.318, DE 5 DE JUNHO DE 1956.

"Cria cargos e fixa vencimentos e gratificações de dirigentes do Serviço Socjal Rural
(SBR) ". - (DO de 5·6-1956.l

1001 DECRETO NI' 39.319, DE 5 DE JUNHO DE 1956.

"Aprova o RegUlamento do Serviço Social Rural, entidade autárquica, SUbOrdinada ao
MInistério da Agricultura." (DO de 5~5-1956.)

10ll SERVIÇO SOCIAL RURAL -PLANO GERAL

- Conselho Nacional ào Serviço Rural

RESOLUCAO N.o CN 14. DE 11 DE OUTUBRO DE 1956

Aprova o plano geral de serviços do SSR.

O Conselho Nacional do serviço Social Rural, usando das atribuições legais, e

Considerando que o art. 14, atines h, do Regulamento baixado com o Decreto
n.O 39.319, de 5 de junho de 1956, determina seja organizado o plano geral de serviços
do SSR, plano de caráter anual, como prescreve o art. 29, do mesmo Reguls.mento;

Considerando que cabe aos Conselhos Regionais o estudo e adaptaçfw do plano
aos respectivos Estados e Território e &O Distrito Federal;

Considerando que, em face do curto espaço de tempo para término do corrente
ano, não seria posslvel a elaboração de wn plano pormenorizado, mas tio somente o
estabelecimento de Unhas gerais, capazes de lixar e nortear 11. ação dos órgãos regionais
e mUnicIpais do SSR;

Considerando, por fim, QUe, para revisão e atualização do plano em sua a.pl1eaçê,o no
ano de 1951, podem ser recolh1d83 B~estõeS e obServações tanto dos ÓrgãOB regionais
do SSR, como de InstituJções especi~lizadas e de peSSOI\ll experimentadas em atlvJdadeS
SOCIL\ls no meio rural;
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Resolve:

IUt. 1.<' Fica aprovado o plano geral de serviços do Serviço Social Rural, Que a
esta acompanha como seu anexo integrante.

Art. 2° O plano referido no Artigo anterior terá vlgencia no corrente ano, com
as adaptações que, para aplicação no respectivo Estado ou Território ou no Distrito
Federal, fizerem os Conselhos Regionais, na forma da Legislação vigente.

Art. 3.° Com as sugestões que receber e Que, após serem estudadas pelo DTA, o CN
apreciara, o plano será ampliado e atualizado para o ano de 1957, tudo de conformidade
com o que nele está. disposto.

Plano àe ação e de trabalho do Serviço Social Rural

I - Principias fundamentais

1. Todas as atividades do Serviço Social Rural devem partir de que poderiamos
chamar uma filosofia de ação, isto é, um conjunto de principios fundamentais que
constituam o verdadeiro espirito a animar e inspirar os realizadol'es do Serviço. Esses
princípios fUndamentais não podem fugir daquelas Diretrizes Que a Confederação Rural
Brasileira levou à IV Conferência Rural, reunida em Fortaleza (fevereiro, 19561, e que
foram por esta aprovadas. Constitu~m essas Diretrizes elementos essenciais para o
bom êxito dos trabalhos do SSR.

1.1. O Conselho Nacional reconhece, pois, como princípios fundamentais aos tra
balhos do SSR aquêles sugeridos pela IV Conferência Rural, c n~ste sentido recomenda
aos órgâos deliberativos, órgãos executivos e a Quantos tenham responsabilidades de
direção ou de execução das tarefas do SSR. sejam os mesmos respeitados.

2. Deseja o CN fazer ênfase, por sua importância e significação, no item I das
referidas DiretriZes, ao recomendar Que todo o trabalho do SSR se baseia na comunidade
rural. E ao fazê-lo, ressalta Que o objetivo do SSR assenta fundamentalmente ao
processo de desenvolvimento da comunídade através da aplicação de métodos e técnicas
preconizadas pela educação de base. A transformação das condições sócio-culturais fun
damenta todo o seu programa de trabalho, não apenas como meio de levantar comuni
dades em decadência, mas igualmente de melhor orientar comunidades em progresso.

2.1. Sendo o desenvolvimento da comunidade uma tomada de posição no s~ntido

de elevar a capacidade do homem, tem de considerar-se o aspecto especifico que cada
uma, em particular, apresenta através de suas condições no momento mesmo em que
se planeja o trabalho. No caso do Brasil podem ser encontrados, de modo geral, quatro
tipos de zonas quanto às condições apresentadas pela comunidade: 1) zonas primitivas
a desenvolver; 2) zonas pouco desenvolvidas a melhorar; 3) zonas mal desenvolvida.s
a equilibrar; 4) zonas em desenvolvimento a orientar.

2.2. O desenvolvimento da comunidade assenta no propósito de utilizar da melhor
maneira os recursos de uma área ou de uma região, valorizando-se dinamicamente,
seja num sentido de progresso material, seja Quanto à elevação da capacidade das po
pulações. O homem, aliás, ocupa o primeiro lugar num plano de desenvolvimento da co
munidade; para ele é que se destina esse desenvolvimento e para ele devem dirigir-se
todas as preocupações de êxito.

3. Por outro lado, dando significação ao objetivo do desenvolvimento da comunida
de, como base das tarefas do SSR, deseja o Conselho Nacional deixar bem claro que,
dentro do espírito de mesmo item I, das Diretrizes referidas. entende como comilllidade
rural não apenas o melo ou ambiente caracteristicamente rural - uma fazenda, um
engenho, uma estância, um sítio. etc. - mas toda localidade - núcleo, aglomerado,
povoado - Que, por sua natureza, tenha sua vida ligada às atividades rurais circunvizi
nhas, com estas relacionando-se de modo estreito como partícipes do processo de
existência de uma comtUlidade maior. Em alguns casos, que somente cabem conside
rados especificamente após observação e estudo, essa compreensão de comunidade rural
pode ser estendida mesmo à vila ou sede do distrito. Para isso é necessário que a vila
ou sede de distrito não apresente condições essenciais de ambiente urbano, tais como
agência ou sucursais de bancos, casas comerciais especializadas, grandes indústrias e
outros elementos Que permitem identificar a urbanização do meio.
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3.1. Nas condições atuais, M presente estágio sócio-cUltural do Brasil, com di
versificação econômico-social das suas regIões e, dentro das regll~es, dll$ zonas fislo
grát1cll$ e. em particular. dos Municípios. nJdl se pode estabelecer clsAo entre o urbano
e o rural, o que. aliás, por principio geral, já é condenável. Uma área rural está, por
interesses vários ligada diretamente a uma área que, por Mssa leplaçA,o, é considerada
urbana; entretanto, mesmo chamada de urbana. esta última tem muitas vezes nio
apenas o contato com a rural, mas a esta se liga Interpenetrando-se os Interesses e
lntertunclonando as respectlvas atividades.

•. Reconhece, pois. o CN que, na execução dos serviços sociaiS ao homem do
campo, ao rurlcola oU à taroma ruricola, considerada, em princípio, a comunidade, deve
dar-se-Ihe um sentido que corresponda As condições precisas de nosso interior. Em
povoados e mesmo vilas, como foi referido, há um sentido rural de estilo de vida,
quando menos pelos contatos entre as populações que vivem diretamente no campo e as
que ai se localizam, Interligando-se os Interesses que se tornam reciprocos. PoiS nlo
é de estra.nhar, mas ao contrário é comum no meio brasileiro. pessoas que vivem em
atividades rurais habitarem em povoados e à.s vezes em vilas, desde que próximas ou
de fácil acesso ao ambiente de trabalho. O Ideal a atingir portanto, é justamente 11
obtenção de um equU1brio entre o rural e o urbano entre o campo e a cidade, de modo
a estabelecer-se uma completa Integração em beneficio da pessoa humana.

11 - Plano geral de serviços

1. Toda a ação do 88ft deve visar à melhoria do nivel de vida das populações
rurfcolas. de modo que possa ver1f1~ar-se uma elevação das condições tanto sociais
como econômicas do respectivo ambiente. O desenvolvimento da comunidade nlo deve
processar-se em sentido Wl11ateral. mas sempre em sentido global, isto é, abrangendo
todos os problemas locais. Todavia, a açáo executiva do BSR deve Iniciar-se por um
problema de imediato Interesse para os ruricolas, de preferência aquêle que, pelil.
própria população, seja apontado como ri maU;; premente a ser atacado.

1.1. Embora se aceite esta norma como Inicio de todo o plano de ação, Julga-se
passivel estabelecer, sobretudo para aquelas comunidades em eondl~s menos progres
sistas, um regime de desenvolvimento do trabalho, observado sempre que possivel
o seguinte escalonamento: a) educação, saúde e assistência sanitárIa; b) alimentação,
vestuário e habitação; c) incentivo ê. atividade produtora e a empreend1mentos de&ttna
dos a valorizar e fixar o rur1cola à terra, principalmente através da aprendizagem e
do aperfeiçoamento de técnicas de trabalho adequadas ao melo rural; d) tomento
da economia das pequenas propriedades e das atividades domésticas; e) incentivo à
criação de cooperativas e assoclaçóe5 rurais, promovendo a melhoria da organiZaçAo
social e econômica da comunidade.

2 . Todo trabalho do SSR deve ter um sentido ed.ucativo, em primeiro luge.r, e,
em segundo lugar, complementando o primeiro, o objetivo de mudança de mentalidade,
de conduta, de costumes. Claro que não se vai desejar um Impacto capaz de desintegrar
violentamente a cultura de um grupo ou de uma população. Ao contrário: o processo
tera de caminhar lenta, demorada, embora seguramente. A cultura tradicional pode
ser respeitada em seus elementos bást1cos, Que não se extirpam, nem se alteram facU
mente; mas a açA.o do saR orientar-se-á no propósito de alcançar uma mudança de
atMdade que corresponda a uma Integração dllS popu1a.çles ruricolas a modernos
quadro& cult\ll'lÚS que permitam a elevação do homem tanto em sentido social como
em sentido econômico. Daí o caminho da educaçAo, o prOPÓSito educativo, em que deve
assentar todo o plano de açi.o do SSR.

3. A exeeuçãp de qualquer projeto, quer na sua elaboraçio pelo órgão· regional.
quer na sua apl1caçio pelo órgão m~1cipal, destinando-se a um plano global de açIo
ou restritamente a qualquer aspecto do ~a1onamento antes prevlato, deverá. ser pre
cedido de um conheclniento das condições Que apresenta a comunidade - seja Munl
cfpio, seja vila ou um povoado - através de: a) levantamento dos recursos reg1onala;
b) avallaçAo das aspirações e necessidades locala.

3.l. O levantamento dos teel.U'kl6 res10na1s será. promovido pelo Conselho Ea~
tadual ou Territorial ou do DF e ae destinará a um exato conhecimento material e
humano du possibilidades de realização dos trabalhos. Esse levantamento compreen~
derá: a) recursos humanos: profiaslonats das dive1'8&6 categor1a8 (méd1cos, 88lWlten-
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tes sociais, enfermeiros, dentistas, professores. educadores domésticos, parteiras, agrô
nomos, veterinários, capatazes, etc.> segundo suas especializações, sua distribuição ter
ritorial. possibilidades de mobilização, etc.: e b) recursos materiais: hospitaís. casas de
saúde. escolas primárias, secundárias, superiores, comerciais, técnicas ou profissionais.
casas de Lavoura, Salão Paroquial, instituições de caridade, associações culturais de
diversa natureza, meios de transportes, etc., existentes no território regional, segundo
as modalidades em que possam ser encarados, tendo em vista a necessidade de sua
utilização para. a execução de tarefas e a possibilidade de realização de acordos ou
convênios.

3.2. A avaliação 'p.rá por objetívo permitir aos executores do projeto um exato
conhecimento da área em que vão agir. Para tanto, o órgão regional procurará, dentre
da orientação que for traçada pelo órgão técnico do DTA, conhecer, de maneira mais
ou menos sumária, as caracteristicas sociais, econômicas e psicológicas da população
da respectiva área, em que vai ser executado o projeto.

4. Paralelamente ao levantamento dos recursos regionais e à realização da avaliação.
cabe promover-se uma preparaçào psicúlógica da respectiva população, visando so
bretudo a obter uma colaboração intensa dessa mesma população, principalmente através
de seus órgãos, instituições ou grupos mais representativos, na execução dos projetos
de trabalho. A pa.rticipação direta dos integrantes da comunidade na reallzaçào dos
projetas contribuira para despertar na população mais vivo interesse pelo êxito dos
trabalhos.

4.1. Inspirando confiança 1\ populaçào local, tornar-se-á, possível também criar
a consciência do problema e das necessidades que a comunidade apresenta. Desta forma
a colaboração da pOpulação, seja de natureza pessoal, seja de natureza institucional,
será mais avivada, e sobretudo tornar-se-á mais espontãnea porque os habítantes
estarão sentindo a importância direta do assunto para o levantamento de suas condições
de vida.

5. Todo trabalho será realizado através de projeto elaborado pelo Conselho Re
gional e destinado a uma área específica, qUe poderá ser, de modo geral, um Municipio
ou, de modo particular, uma vila ou um povoado; o projeto poderá igualmente ser
um plano de trabalho que se destine a ser e}[ecutado Sob a responsabilidade direta
da JM ou a tornar-se objeto de convênio ou acordo com alguma instituição para a
respectiva execução por esta; e poderá ainda ser simplesmente a aplicação de recursos
num caso espectfico, como, por exemplo. concessão de gratificação a uma professora
para realizar trabalhos extras de ensino, ou a um médico para fazer um levantamento
abreugráfico da população, etc.

5.1. A elaboração do projeto poderá ser planejada pela Junta Municipal que,
tendo a iniciativa, sugerirá ao Conselho Regional sua realização. Neste sentido justi
ficara a conveniência das medidas propostas e indicará os meios de ação, os recursos
disponíveis e o processo de execução.

5.2. O projeto, elaborado pelo Conselho Regiona\, será encaminhado à Junta
Municipal para que inicie a sua e}[ecução. A Junta Municipal poderá propor adaptação,
se assim julgar conveniente, tendo em vista aS peculiaridades locais; neste caso, o pro
jeto somente entrará em execução depois de o Conselho Regional aprovar as adaptações
propostas.

5.3. It conveniente que o grupo de trabalho que vá desenVOlver o projeto em
vista, seja composto, de preferência, de elementos locais, sob a supervisão de um
técnico do órgão regional ou do órgão nacional; na falta de elementos locais capaci
tados para o trabalho - assistentes sociais agrônomos, veterinarios, médicos, professores.
educadores, etc, - cumpre ao órgão regional solicitar ao CN providências para a
aCimissão do pessoal necessárjo.

6. Nas localidades em qUe já atuem instituições ou órgãos idôneos, cujas atividades
atendam aos objetivos do 8SR, o órgão regional deverá promover convênio ou acordo
para a realização, por esta instituição ou órgão, dos serviços previstos para a respectiva
localidade. Embora este convênio ou acordo seja assinado pela Junta Municipal com
petirá ao Conselho Regional estudá-lo e ap.rovã~lo, bem como acompanhar sua execução.

7. Reconhece o Conselho Nacional que em grande número de Municípios bra
sileiros, tendo em vista. suas atuaiõ condições econômico·f1nanceiras, náo será pQssivel
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a realização de um amplo trabalho que se destine e.o levantamento desaas condições.
Por outro lado, se se aglutinarem os recursos humanos e financeiros disponíveis em
dois, três ou mais Municípios, tomal'~se-á possível a execução de um trabalho de in
terf'sse- comum a tais Municípios. Assim pondera o Conselho Nacional a conveniência
de promoverem-se acordos ou convênios entre Municípios de um mesmo Estado ou
Território para que os recursos de que possam dispOr sejam aplicados. em comum, num
projelo que se torne de interesse e de efeitos sociais para todos os Municípios acor
danles; é o caso, por exemplo, de aprendizagem de técnicas agrlcolas, de abasteci
mento d'água, de energia elétrica, de criação de escola profissional, de construção de
estradas, de prestação de serviçO hospitalar, de reall2:ação de cursos profissionais. etc.

7.1. A inicillth'a de acordo ou convênio dessa natureza deve partir da Junta
MunicipaJ interessada, sem prejuízo de sugestão que possa igualmente ter o Conselho
Regional. Veri!icada a sua pOSSib11idade, compete ao C. R. promover sua real1zaçio,
estabelecendo os entendimentos entre os representantes das Juntas e d!Bcutlndo com
estes a min...ta do convênio, Neste, além de outras condições tendo em vista a especifi
cidade do trabalho previ~to, as Juntas se comprometerão: a) a abrir mão de recufSOO
totais ou parciais, de que disponham, para a obra prevista; b) a delegar ao Conselho
Regional o encargo de superintender, executar diretamente ou contratar a execuçAo
da obra em caução, recolher os recursos previstos e fazer respectiva aplicação; C} a re
presentar ao Conselho Nacional, se "erificar o não cumprimento tO~1I1 ou parcial do
acordo. O Conselho Regional se comprometerA a assumir o encargo de superinten
der, a executar diretamente ou contratar a execução da obre. ou serviço em causa,
re<,olher os recursos e fazer a respectiva aplicação e submeter ao C, N. a aprovação
de acôrdo ou convênio, bem como a tomar as providências, inclusive supr1mento fi
nanceiro, que sejam necessárias ao perfeito andamento das obras.

8. Para execução de projetos intermunicipais, conforme pTevisto acIma, serâ
constituída, pelo C. R., uma área de ação, em cuja formação serão consideradas as
peculiaridades fisiográficas, demográficas e econômicas dos Municípios, combinadas
de maneira que cada conjunto possa apresentar·se com caracteristlcas de zona qae se
compreenda em uma das chaves do item 2, I, da parte I.

8.1. Os trabalhos em cada area de ação serllo realizados sob a superv1sAo de
um grupo coordenador, com as seguintes atribuições nos Municlpios sob sua jurisdlçAo:
a l supervisionar a execução técnica dos trabalhos; b) coordelUlr as atividades em rea
lizações; Cl cooperar com as Juntas Municipais no desempenho das atribUições que a
esta caIbam; dI sugerir a introdução ou o aperfeiçoamento de técnicas raclonlÚll de
trabalho; el propor ao C. R. pesquJsas \lU estudos de mator envergadura, que nAo
possam ser realizados em seu regime normal de atividades; f) estimular processos de
relações sociais nas comunidades; gl propor ao C. R. medidas para o estabelecimenro
de prioridades nos trabalhos.

8.2 A atiVidade do grupo coordenador técnico, na região ou no Munic1plo, de
verá ter um caráter essencialmente pratico, não lhe cabendo ação administrativa; os
órgãos regionais lhe assegurarão plena autonomia técnica na execução de suas tare
fas, promovendo também os meios adequados para que sejam plenamente executados,
no que se relaciona li comp3'ência nos setores administrativos, todas as provldênc1as
e serviços sugeridos.

9, A constituição de uma área de ação caberá ao Conselho Regional, por InIcla
tive. própria., oU'ildas 11.8 Juntas compreendidas na circunacrição prevista, ou por inieia.
Uva de qualquer Junta Municipal interessada, O C. R. submeterá, com exposição Jus
tificativa, o respectivo plano ao Conselho Nacional, para aprovação, Somente depois de
aprovado por este entrara em vigor o plano previsto.

9.1. O C. R. poderá rever, sempre que lI8Sim o aconselhem as necess.ldades do
serviço e o desenvolvimento dos trabalhos, a área de ação constituida. AI! modificações
feitas serão submetidas à aprovação do C. N.

III - Diretrizes de necuçilo

1. O Conselho Regional elaborará as adaptações que o presente plano comportar.
para o respectivo Estado, Território OU Distrito Federal. Para o processo de adapta
ção: a I fará a divisão da Unidade Federada em zona$. geo-econ6mlcas; bl escolherá
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em cada zona Municípíos com recursos suficientes para manutenção dos serviços, e
que disponham de elementos para a respectiva realização; c I promoverá a instalação
das respectivas Juntas Municipais; d) nos Municípios escolhídos realizará uma mesa re
donda, reunindo a J. M., lideres do Município (agricultores, criadores, agrônomos, sa
ctrdotes, assistentes sociais, médicos, advogados professores, autoridades, etc.l, a fim
de ser selecionado o trabalho que terá preferência de execução: e) elaborará o proje
to que deve ser executado em cada Município de acordo com o resuitado da discussão
referida na alínea anterior.

1.1. Quanto à alínea 9.J - divisão do Estado em zonas geo-econômicas deverá
o C. R. ouvir, além de outros, os órgãos estatísticos e geográficos do Estado ou Ter
ritório. Quanto à alínea b) - escolha dos Municipios para instalação de Juntas 
procurará a colaboração, se necessário, de pessoas conhecedoras das condições eco
nêmico-sociais dos diversos Municípios. Em relação à alínea el - elaboração do pro
je:o do trabalho ~ procurará, se necessário, colaboração de líderes e especialistas da
Unidade Federada, e principalmente, do Município selecionado. O C R poderá so
licitar ao C N - e isto considerado bastante aconselhável - a presença de técni
cos e especialistas do D. T. A. para prestarem assistência técnica e colaboração da
mesa redonda prevista na alínea di e na elaboração do projeto, referidO na alínea c ~.

1. 2. Paralelamente, o C R promoverá o levantamento dos recursos humanos
l' materiais da área escolhida, examinando a possibilidade do acordo para a execu
çào dos projetos previstos. Nessa tarefa deverá .'\olícitar a crolaboração de órgãos
estatísticos regionais do I B G E, bem como do Departamento Estadual de Estatis
tica, de outros órgãos da administração estadual e dos órgãos da administração fe
de] alou municipal que possam ser úteis aos objetivos previstos.

1.3. Somente serão instaladas, inicialmente, Juntas que, preenchidas as con
dições previstas (alínea IJ, item li, correspondam a um máximo de 30';( dos Mu
nicípios do Estado.

2. Do projeto de trabalho para cada Municipio deverão constar com os pos
síveis detalhes: a I o serviço específico a ser realizado: b f as funções especializadas
ou técnicas que deverão ser preenchidas para execução doS trabalhos; c I o orça
mento da despesa a ser efetuada (pelo menos. aproximadamente); dl justiflcativa do
projeto; el outros elementos e dados que elucidem e justifiquem plenamente o pro
jeto.

2.1. O C R encaminhara ao C N as adaptações feitas, acompanhando-as do
quadro da divisão geo-econõmíca do Estado ou Território, da indicação dos muni
cipios escolhidos para inicio dos trabalhos, e de cópia dos projetos, que serão rea
�izados.

3. Progressivamente, e de acordo com os recursos final1ceiros e as possibilidades
do elementD humano, o C R irá Jazendo as ndaptações necessárias ao demais Muni
cípios do Estado ou Território, dependendo a instalação da Junta Municipal de prévia
autorização do C. N. Procederá igualmente como referido antes. em relação aos pri
meiros Municipios.

4. A preparação psicológica da população será feit.a através de intensa divul
gação dos objetivos do S S R. principalmente por meio de rádio, alto-falante. im
plensa, palestras, correspondência, etc O C. R. deverá articular-se, para êsse Iírn,
com a Federação das Associações Rurais, Sindicatos de Classe, outras entidades re
plesentantivas dos diversos grupos profissionais, no sentido de obter que participem dessa
campanha.

4.1. O D T A preparará, através do seu órgão competente, um plano de àm
blto nacional para essa campanha de preparação psicológÍla da População brasilei
ra, e dentro dele o C R fará as adaptações necessárias a cada Unidade Federada
ou, particular, a cada MunicipiO.

4.2. Devem ser insistentemente focalizados os seguintes pontos, sem prejuizo de
outros, que a direção do DTA e os órgãos regionais julguem convenientes: ai escla
recer bem nitidamente os objetivos do S S R; b) mostrar que a melhoria das condições
de vida das populações rurais elevará sua capacidade produtora e aquisitiva e, em
consequência, beneficiará a indústria e o comércio: C) esclarecer porque não podem
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ser atendidos Imediatamente todos os Muntclpios (deficiência de profisslonaJs espe
clal1zados, arrecadação ainda insuficiente, falta de aparelhamento téCnloo dos órgt.os
cent.ra.is, etc.>; d) frisar que o.s beneficios em wn, dois oU três Municfploa, de uma
zona, se tornam pouco a pouco estendidos a toda a zona; e) orientar os contribuintes
sobre a maneira de recolherem suas contribuições, mostrando como se fará. a apUca~io;

f) explicar os serviços que vão ser prestados e porque êles foram os escolhidos: I)
insistir sempre em receber colaboração de todos os interessados, de todas as classes,
de toda a população.

4,.3. Cartazes, pequenos folhetos doados de figuras mais do Que de texto escri·
tor, amplo noticiário radiofônico e jornalístico, palestras, etc., sáo meios que mere
cem ser utilizados nessa campanha. O noticiárío nunca deve exaltar o S S R em
si, nem seus dirigentes, em particular, ma.s focalizar os problemas, os fatos, 8Il ne·
(essidades de assistir a população rural e a participação esperada da coletividade e
seus líderes.

fi. Qualquer Que seja o projeto a executar-se numa zona - povoado, núcleo ou
f&.enda - é sempre conveniente Que a Junta MunIcipal igualmente estimule a cons
tltuiçào de Centros Sociais de Comunidade, a serem originados de um trabalho de pre
paração dos habitantes locais. Visarão estes Centros Sociais, situados em vilas, po
voados, núcleos, etc., a despertar e desenvolver o espírito associativo, incentivando a
cooperação nas diversas atividades locais e as relações sociais na população. Obser
var-se-é. sempre que os Centros Sociais: al nào tenham organização formal de pro
gl'amas ou de horários; b) se ajustem às possibildades da população, sobretUdo das
horas de lazer; el se constituam em lugar onde os habitantes se possam reunir para
tratar de problemas comuns, partIcipar de festas clvicas, desportivas ou sociais; d>
desenvolvam os contactos que darão motIvo ao surto de novas iniciativas em favor
da comunidade; el não se constituam núcleo de atividade polltlca ou partidária, nem
de preconceitos de Qualquer natur~a.

6. A educação, abf/mgendo não apenas o ensino mas igualmente a transforma
ção ds própria mentalidade das populações rurais, deverá orientar-se no sentido de
que conW"ibua para a elevação das condições econômico-sociais da população e pa.ra
seu mais completo ajustamento ao respectivo meio. Para atingir a esses fins serão
utilizadas instituições educacionais já existentes, de Qualquer natureza administrativa
- federal, estadual, municipal ou particular e com elas ajustados acordos ou con
vênios que permitam ampliar sua capacidade de ação e a integração de seus programas
aos objetivos do S S R.

6.1. O ensino deve ser eminentemente prático e, respeitados os progre.mas fun
damentais do alfabetização, devem estes ser completados com iniciativas que visem a
torná-los condizentes com o meio, dando ao aluno conhecimento básico de seu am
biente, principalmente das atividades agrícolas, de caça, de criação, de pesca, etc.,
conforme 8 atividade econômica de comunidade, e ainda da história e geografia locais.
O ensino deve despertar interesse pelo trabalho doméstico, ou seja desenvolver certas
indústrias ou atividades, úties à comunidade e que podem ser realizados em casa.
Igualmente objetivará o ensino a criar consciência moral das responsabilidades do educando
pare. com sua comunidade e sua pátrIa, através do conhecimento do Hino Nacional, de
canção patriótica, de canttgas folclóricas, etc.

6.2. Em relaçào à. locaiização da escola deve ser escolhida de modo a receber
alunos de áreas fracamente povoadas, não distantes, a fim de que os educandos possam
Jr a Pé.

6.3. O preparo do professor para a zona rural, ll. cargo de estabelecimentos oU
instituições da UniAo ou dos Estados deve ser encaminhado no sentido de criar-lhe
condições pare. integrar-se no ambiente rural, possuindo antecedentes culturais que o
bt>bilitem a uma convivência harmõnica com as famíltas e os educandos do meio; con~

vém que, em sua preparação, o professor seja dotado do mll.ior interesse pela carrei
ra, sobretudo na maneira de lidar com os discfpulos, e receba uma preparação geral
suficiente a trall8mitir ao aluno uma eJl:ata interpretll,çá.o da :socie<lade em que vive.

6. 4. O Ensino não se deve restringir à.s nUvldades de classe; devem ser estfmula~

das as atividades extra-escQlares, sobretudo em reunióel\ de pais e alunos com OI pro~
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fesscres. Para esse fim convém sejam aproveitadas as datas civicas para festas, com
motivos folclóricos do meio: cantos. brinquedos, danças, etc.

7. O C R deverá empregar esforços junto aos governos dos respectivos Esta
dos. no sentido de que sejam revístos e adaptados os programas de ensíno primaria
de maneira que neles se incluam princípJos e objetivos a uma maior ruralização de
Lnsino, como por exemplo, constarem ensinamentos sobre a vida local. as atividades eco
nômicas desenvolvidas, a necessidade de melhorá-las técnicamente, etc.

8. A saúde, como objetivo do Serviço Social Rural, ajusta-se ao principio ado
tado pela Organização dos Estados Americanos, sendo propósito: "Combater a po
bn::za, a má nutrição, a doença e a ignorância e, consequentemente, conseguir justas
e decentes condições de vida".

8.1. Para alcançar esse objetivo, é básico um suficiente programa de atividades
médico-sanitárias. A noção de saúde é elemento que, atualmente, preocupa a todos os
administradores e sociólogos, havendo sido mesmo amplíado o conceito em que primi
ti"amente era empregado tal termo para aceitar-se a definição aprovada pela Organi
zação Mundial de Saúde e adotado pela Orgamzação das Nações Unidas: "Saúde e um
estado de completo bem-estar físico, mental e social e não, simplesmente, a ausencia de
doença ou enfermidade".

8.2 Dentro desses principias, recomenda-se como pontos importantes para exe·
cução de um programa de saúde os seguintes:

a) deverão ser utilizados, medíante convêníos ou ajustes. sempre que possivel, os
serviços medico-assistenciais ja existentes, sejam federais, estaduais. municipais. au
tárquicos e ate particulares;

b) a orientação dos órgãos do S S R deverá ser suplementar. seja material ou
financeiramente, serviços pré-existentes, de modo a poder estender sua assístência aos
núcleos de população menos desenvolvidos e mais remotos. A instalação de serviço próprio
deverá ser evitada ao máximo;

cl no programa de assistência contra as doenças transmissiveis poderão ser con
cedidos auxílíos, mediante convénios, a órgãos do Ministério da Saúde, como o De
partamento Nacional de Endemias Rurais, a fim de que seja estendida sua área de ação
a regiões ainda não cobertas pelo seu zoneamento de trabalho;

à) o Serviço Social Rural poderá reali7,ar convênios multilaterais. com outras
entídades da União, os Estados e Municípios, visando à fixação de médlcos nos Mu
nicipios ainda não providos desses profissionais. A participação do S S R seria, sempre,
de suplementação de pagamento dos salários dos médicos e fornecimento de medi
cam8ntos;

e) nas cláusulas dos acordos estabelecidos. devera ser especificada a eXlgencia
do médico se deslocar, periodicamente, em data pré-fixada. em visita a núcleos de
população afastados da sede municipal. A Junta Municipal deverá diligenciar para
que, nessas datas, a popUlação seja concentrada, a fim de que o médico possa atend~r

o maior número possível de pessoas;
f! a imunização contra doenças evitáveiS sera praticada em tõdas as oportunídades

em que sejam reunidos os habitantes da zona rural;
g) palestras educativas com auxílios audio-visuais e demonstração deverão ser

utilizadas nas concentrações de POPUlação, mostrando-lhes exemplos fáceis de apren
der, relacionados com bons hábitos higiênicos. Exemplos de poços e fossas simples de
construir são muito apropriados para tais atividades:

h) as visitas domiciliares não serão executadas pelos médicos, senão em casos
excepcionais. Os assistidos pelo S S R deverão apresentar-se nos Postos Fixos ou nos
locais de concentraçào a fim de serem examinados;

i) sempre que houver necessidade de transporte de algum paeíente até o local
do exame, tal providência caberá à Junta Munícipal. Do mesmo modo. o transporte
do médico aos locais de concentração ficará a cargo da Junta;

fJ sempre q'Je a Junta Municipal utilizar os serviços de um médico já. funcioná.
rio de qualquer entidade pública, deverá estabelecer o seu horário de trabalho que,
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em hipótese alguma, poderá coincidu com o da repartição a que preste seu concurso
o aludido médico;

kj nos convênIos para trabalho em cooperação com entidades governamentais.
procurará o S 8 R evitar a participação em atividades que venham beneficIar, prin
cipalmente, os grandes nucleos de população. As prioridades devem ser conferidas em
todos os casos, aos pequenos povoados;

ti a Junta Municipal deverá promover entendimentos com entidades hospitalares,
oficiais ou não, visando ao internamento dos casos que necessitem intervenções cirlir
gicas inadiáveis, a critério do médico. A utilização de tabelas previamente aprovadas,
f9cllitará. o cá.lculo do custeio do internamento;

m) o estabelecimento de acordo com entidades ruralistas. constituídas pelos mes
mos grupos patronais que, na sua maiorIa. são os responsáveis pelo 8 8 R, facIlita
rá sobremodo a execução do programa médico, pois será essa entidade que fará. os
entendimentos locais e controlará as atividades do profissonal, deslocando·o dO 8.8.R.;

ri) vantagem que resulta, desde logo. de tal conduta. é a possibilidad~ de esta
bE'lecer-se, mais facilmente, a remuneração dos serviços prestados. Fora os serviços
de imunização contra doenças evitáveis e incapacidade comprovada de pagamento, os
serviços devem ser remunerados, a fim de afastar a idéia de paternalismo da assistência
médica a ser conferida;

O) o pagamento deve ser proporcional ao tipo de serviço e à renda mensal. poden
do utilizar-se, como base, o sistema adotado pelo SESC. O fundamental no estabe
lecimento da retribuição, é que este critério não venha afastar a população do médico,
com receio de pagamento. Outro ponto importante a considerar é que a remuneração
não visa a fazer renda, mas. justament~, tirar ao beneficiário a impressM de que está
sendo assistido por caridade.

9. O incentivo à atividade produtora constará de projeto através do Qual se de
senvolva a pratica de aprendizagem por meio de extensão agrícola. O extenciontsmo
constitui a técnica essencial a ser observada. Desta forma um programa de extensão
agrícola baseado fundamentalmente na cooperação visará:

ai oferecer assistência técnica aos agricultores, sejam êles proprietários arrenda
tál ios, parceiros ou simples trabalhadores. orientando-os tecnicamente para que possam
melhorar sua condição pessoal e, consequentemente, a de sua famllia, pela utilização
mais adequada de seus próprios recursos;

b) assistir OS agricultores no propósito de melhorar a economia doméstica apa
relhando~a mais útil e racionalmente, bem como orientando-os na elevação social de
SUas ~ondições de vida;

c} interessar especialistas. incumbidos doS serviços de extensão, de modo li asse
gurar plena unidade do trabalho;

d) promover estreita cooperação entre agricultores, agrônomos, veterinárIos. es
taçUes experimentais. órgãos técnicos, de administração pública oU privada. a fim de
que aquêles possam beneficiar-se dos aperfeiçoamentos e das melhorias introduzidas
nos processos de produção;

e) empreender outras atividades. inclusive programas audio-visuais de orienta.ção
técnica.

lO. O estimulo à criação de Escolas de Iniciação Agrícola ou ao desenvolvimento
das que ja existem, pode ser realizado através de acordos ou convênios Que o C R
realize com entidades idôneas e de capacidade técnica. Devem ser estimulados tam
bém estabelecimentos técnicos-profissionais. cujas ativIdades interessem ao desenvolvi~

mpnto educativo e ao aperfeiçoamento do homem rural.

11. A economia agl'icola é completada pela pequena indústria, quer a. doméstica,
quer a artesanal, assim considerada quando feUa por pessoas de uma mesma famma
ou, às vezes, com a colaboração de vizinhos ou estranhos sempre caracterizada, porém
por sua natureza de trabalho manual ou utilizando, quando muito, pequenas máquinas
ou instrumentos.. Merecem por isso o artesanato e a indústria doméstica 0& mais
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largas estimules, increm2ntando-sc as atiYidadcs que lhes dizem respeito desde qUe
vi~em:

ai a aproveitar as horas disponíveis da melhor maneíra:
bl a fomentar a poupança e os investimentos:
c) a obter melhor distribuição da riqueza e do equilíbrio social:
d) a alcançar a disciplina do trabalho e o desenVOlvimento do gosto artistico:
e) a aproveitar e incentivar as habilidades técnicas, criando condições para fo

mento da indústria fabril. de grande porte.

11.1. Com esses objetivos devem ser adotadas medidas práticas destinadas a
....alorizar o trabalho artesanal, através da divulgação de sua importáncia social e eco
nômica. de aproveitamento dos elementos do meio e da urilização e consumo dos pro
dutos artesanais pelas populações locais e vizinhas como maneira de evitar aquisições
mais caras, financeiramente, em outros locais. Escolas artesanais podem ser fundadas
com o objetivo de desenvolver o artesanato local: e aquelas ja existentes merecem ser
incentivadas e amparadas de modo a amrliar suas possibilidades de atender a maior
número de pessoas. Umas e outras poderão constituir focos de posterior des~nvolvimento

industrial.

12. A melhoria da habitação será incrementada at ..avés de crédito supervisionado,
principalmente por meio de convênios a serem r~alizados com entidades idõneas. Cabera
ao C R e à J M orientar e fiscalizar a execução de um plano local de melhoria
das habitações rurais com o objetivo de:

ai dar maior higienização às residências:
bi assegurar melhor distribuição e aproveJtamento de cômodos:
CI educar o chefe da familia e os integrantes desta em háblt{)s de saúde:
di orientar o chefe da familia na maneira como tornar mais proveitosos os re

cursos de que dispõe.

13. Os grupos técnicos ou os especialistas. em particular, gozarão de plena auto
nomia técnica na execução dos trabalhos de que sejam mcumbidos pela Junta Muni
cipal, sem preJuizo da fiscalizll.ção que esta deva exercer.

14. Como processo de despertar, na população local, maior interesse pelos tra
balhos a seu cargo, a Junta Municipal poderá organizar um corpo de assessores e co
leboradores. escolhidos entre lideres do Munlcipio, que, por seu espinto público e de
dicação à sua comunidade. possam prestar tão relevantes serviços.

~'l -- Disposições GeraIs

1. O recrutamento do pessoal que prestará serviços técTIlcos. deverá. ser feito
através de cursos intensivos de treinamento e aperfeiçoamento, de âmbito nacional ou
regional diretamente pelo D T A ou a cargo de instituições ou entidades idôneas. ca
pacitadas para realizá-los. e com as quais, por propostas daquele órgão, serãu feitos
convênios.

1.1. Aos elementos assim selecionados incumbirá orientar e realizar o treinam~nto

do pessoal que deverâ trabalhar no interior das Estados e Territórios.

1. 2. Os Conselhos Regionais poderão indicar pessoas habilitadas dos respectivos
Estados ou Territórios para realizarem esses cursos de treinamento e aperfeiçoamento.

2. Dentre o pessoal selecionado, os Conselhos Regionais indicarão os elementos
que, nos respectivos Estados ou Territórios. serão incumbidos de exercer funções de
assessores técnicos dos Conselhos, como supervisores ou dirigentes de projetos em
execução,

3. Sem prejuízo das adaptações previstas para aplicação imediata, os Conselhos
Regionais deverão enviar ao Conselho Regional, até o dia 20 de novembro do corrente
ano. sugestões para li revisão deste plano, em relação ao ano de 1957. Os C R para
esse fim recolherão sugestões das Juntas Municipais, que já estiverem funcionando.
Poderão igualmente, promover reuniões de debates e estudos, no respectivo Estado ou
Território, visando li recolher maior soma de sugestões, observações ou informações
que os técnicos regionais julguem devam ser consideradas na revisão deste plano
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3.1. O D T A por seus órgãos competentes, deverá estudar, até 15 de dezembro
as sugestões que sejam encaminhadas e lará as suas próprias para atuallzaçâo e
ampliação deste plano, em relação aos trabalhos de 1957. Para esse 11m promoveri
medidas de sua alçada e indicará as que julgar necessárias. m.a. de 5-11-56, pág. 20.965).

102) LEI DELEGADA N.o 11 DE 11 DE OUTUBRO DE 1ge2

Cria a Superintendência de Política Agrária (SUPRA) e dá outras providência.'l.

Art. 1.0 O Serviço Social Rural, o Instituto Nacional de Imigração e Colonização,
o Conselho Nacional de Reforma Agrária e o Estabelecimento Rural do Tapajós passam
a constituir a Superintendência de PoUtica Agrária (SUPRA), entidade de natureza
autárquica, instituída por esta lei, com sede no Distrito Federal, subordinada ao MinIs
tério da Agricultura.

~ 1.0 As atribuições, o patrimônio e o pessoal dos órgãos referidos neste artigo sD.o
a ...ns1eri.dos à. SUPRA, cabendo a seu ?residente designar, 'Para cada um dele&, um
Administrador que se incumbirá de executar as provIdências determinadas neste artIgo.

~ 2.0 As atribuições do Instituto Nacional de Imigração e Colonizaçã,o, no concer
nente à seleção de imigrantes, passarão a ser exercidas pelo Ministério c'-a.~ Relações
Exteriores, por seus órgãos normais de representação, segundo as diretnzes fixadas
pela SUPRA, cabendo ao Departamento de Colonização e Migrações Internas da SUPRA
promover a recepção e o encaminhamento aos imigrantes.

Art. 2.0 compete à SUPRA colaborar na formulação da política agrária do pais,
planejar, promover, executar e fazer executar, nos termos da legislação vigente e da
que vier a ser expedida, a reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas comple
mentares de assistência técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras
de caráter administrativo que lhe venham a ser conferidas no seu regulamento e le
gislação subseqüente.

Parágrafo unico. Para o fim de promover a justa distribuição da propriedade e
condicionar o seu uso ao bem-estar social, são delegados ti. SUPRA poderes especiaIs de
desapropriaçáo, na forma da legislação em vigor.

Art. 3.° A SUPRA será dirigida por um Conselho de Administração, constituído
de um Presidente e quatro Diretores, o qual funcionará como órgão colegiado, decidindo
por maioria de votos.

~ 1.0 Os membros do Conselho de Administração serão de livre nomeação do
Plesidente da Republica e exercerão suas funções em regime de tempo integral

~ 2.0 O Presidente ào Conselho de Administração terá remuneração equivalente
à de Subsecretário de Estado e os diretores, a correspondente ao Simbolo - 2-C.

*3.0 O· mandato dos membros do Conselho de Administração será de três anos
podendo ser renovado.

Art. 4.° compete ao Presidente representar legalmente a SUPRA, presidir as reu
niões do Conselho de Administração e promover a execução das medidas decorrentes de
suas deliberações, além das providências de caráter administrativo Inerentes ao cargo.

Art. 5.° A SUPRA terá a seguinte estrutura técnico-administrativa:
0.) Departamento de Estudos e Planejamento Agrário;
b) Departamento de Colonização e Migrações Internas;
c j Depa.rtamento de Promoção e Organi.zação Rural;
dI Departamento Jurldico:
el Secretaria Administrativa.
~ 1.0 Cada um dos Departamentos será dirigido por um membro do Conselho de

Administração na conformidade dos respectivos atos de nomeação.
li 2.0 O Secretário Administrativo será de livre nomeação do Presidente da SUPRA.
Art. 6.0 Passam a constituir o patrimônio da SUPRA;
a) as terras de propriedade ou sob a administração do Instlt.uto Nacional de Imi

gra ção e Colonização:
bl as terras de propriedade do Estabelecimento Rural do Tapajós;
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c} as terras que pertençam ou que passem ao dominio da União, as quais sirvam
para. a execução de plano de colonização;

d) as telTas que desapropriar ou que lhe forem doadas pelos governos estaduais,
municipais, entidades autárquicas e particulares;

f) o acêrvo do Instituto Nacional de Imigração e Colonização, do Serviço Social
Rural e do Estabelecimento Rural do Tapajós:

f! os resultados positivos da execução orçamentária.

Art. 7° Constituem recursos da SUPRA:
aj o produto da arrecadação das contribuições criadas pela Lei numero 2.613, de 23

de setembro de 1955;
b) quinze por cento (15°1, I da receita do Fundo Federal Agropecuário. a que se

refere o Decreto Legislativo n.o 11, de 12 de setembro de 1962:
c! as dotações qUe constarão, anualmente, no orçament-o da União:
d) as contribuições de governos estaduais, municipais ou de outra~ entidades na-

cionais ou internacionais:

e) as rendas de seus bens e serviços;
I) rendas eventuais.

Art. 8,° Parte dos recursos da SUPRA será aplicada em serviços de extensão rural
e de assistência social aos trabalhadores rurais, diretamente ou através de convénios
com entidades públicas ou privadas,

Art. 9° A aplicação dos recursos destinados à prestação dos serviços referidos no
arti~o anterior será disciplinada por um Conselho Deliberativo, cujas composição e
atribuições constarão de regulamento.

Parágrafo único. Do Conselho Deliberatívo farão parte, obrigatàramente, 1 (um I

representante da Confederação Rural Brasileira e outro dos trabalhadores rurais.

Art. 10. As dotações orçamentárias consignadas ao Instituto Nacional de Imigração
e Colonização, ao Servíço Social Rural, ao Estabelecimento Rural do Tapajós e ao Con
selno da Reforma Agrária, seráo aplicadas pela SUPRA, até que ajustadas à discriminação
orçamentária própria.

I\rt. 11. As iniciativas e operações a cargo da Carteira de Colonizaçâo do Banco
do Brasil S.A., criada pela Lei n.o 2.237 de 19 de junho de 1954, passarão a ser exercidas
em cooperação com a SUPRA, visando obrigatoriamente. à exec\lção do plano básico de
rt'lorma agrária ou de projetos específicos Que forem aprovados pela SUPRA.

Art. 12. O Banco Nacional de Crédito Cooperativo, criado pela Lei n.C 1.412, de 13
de agosto de 1951, se articulará, obrigatoriamente. com a SUPRA para o efeito de elaborar
seus programas anuais de operações de crédito. observadas as prioridades que couberem.
tendo-se em vista li execução do plano básico de reforma agrária.

Art. 13. A SUPRA, mediante convênios firmados COm os Estados, Territórios Fe
derais. Municipios e os estabelecimentos de crédito oficial, poderá participar de empre
endimento!> regionais e locais visando à execução de projetos especificas de reforma
agrária e promover a constituição de empresas estatais OU de econOmia mista de CUJOs
capitais participará como majoritária.

Art. 14. A SUPRA não poderá despender com pessoal. importância superjor a cll1co
por cento (5%) de seu orçamento de receita.

Art. 15. Os servidores publicas. inclusive das autarquia!>, bem como de ,<ociedades
de economia mista, poderão, mediante autorização do Poder Executivo, servir à SUPRA
sem prejuizos de vencimentos, direitos e vantagens.

Art. 16. São extensivos à SUPRA os privilégios da Fazenda Pública no tocante à
cobrança dos seus créditos e processOS em geral, custas, juros, prazos de prescrição.
imunidade tríbutária e isenções fiscais.

Art. 17. O Poder Executivo regulará esta Lei no prazo de sessenta dias, contados
da sua publicação,

Art. 18. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrãrio. (D.o. de 12~10-1962,)
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1031 DECRETO N.o 1.878-A - DE 13 DE DEZEMBRO DE 1962

Aprotla o Regulamento da Superintendéncia de Política Agrária - SUPRA.

Art. 14. Compete ao CD:
I - fixar diretrizes para aplicação dos recursos destinados aos setores de extensão

e assistência social ao trabalhador rural:
II- deliberar sobre planos e programas, acordos e convênios de extensionismo e

assistência social e apreciar os seus resultados;
111- prestar colaboração ao CA na formulação da poliUca da SUPRA.

Art. 18. Compete ao Departamento de Promoção e Organização Rural - DEPROR:
I - incentivar e promover a organização de associações de agricultores sem terra

e de pequenos e médios proprietários, bem como, em colaboração com o Ministério do
Trabalho e Previdência Social. sindicatos de trabalhadores rurais, proporcionando-lhes
assistência técnica e financeira;

II - organizar e prestar assistência técnica e financeira às cooperativas instaladas
nos núcleos agrícolas sob jurisdição da SUPRA, ínclusive para habilitá~la a obter crédito
no Banco Nacional de Crédito Cooperativo e em outros estabelecimentos;

III - realizar, em cooperação com órgãos governamentais e entidadeli particulares,
os planos educacionaís nos núcleos agricolas;

IV - promover programas de educação sanitária no meio rural !! instalar ambulató~

rios e outras unidades assistenciais nos núcleos coloniais;
V ~ prestar assistência sOCial obj!!tivando ao desenvolvimento das comunidades

rurais, em cooperação com outras entidades públicas e particulares:
VI - organizar e dirigir Centros Regionais de Treinamento com a ItnlÜidade de

preparar técnicos e mão de obra especializada, necessários à execução dos programas
da SUPRA;

VII - estimular e promover a execução de programas desportivos e recreativos no
meio rural, visando a elevar o nível cultural das populações do campo e a estimular a
prática do folclore regional;

VUI - incentivar a organização econômica do artesanato no m.eio rural, com apro
veitamento de matéria.s primas e recursos naturais da região;

IX - promover, no meio rural, a divulgação dos traçados e projetos especlficos
€JI;ecutados pela SUPRA, visand<J esclarecer as populações do campo:

X - estimular e colaborar nos planos estaduais e municipais. que visem a Implantar
métodos e técnicas de trabalho, para o desenvolvimento sócio-econômico das comuni
dades rurais.

Art. 28 Cabe à. SUPRA arrecadar a receita prevista na Lei n.O 2.613, de 20 de
setembro de 1955, na seguinte base:

a) 30/. (três por cento I sobre a soma devida mensalmente aos seus empre
gados pelas pessoas naturais ou jUrídicas. Inclusive cooperativas de prOdução que.
exerçam as seguinte:> atividades:

1 - indústria de açúcar;
2 - índústria de laticínios;
3 - charqueadas:
4 - indústria dO mate;
5 - extração de fibras vegetais e descaroçamento de algodão;
6 - indústria de beneficiamento de café;
"I - indústria de beneficiamento de arrol';;
8 - extração do sal;
9 - extração de madeira e lenha.;

10 - matadouI'O&;
11 - frigorificos rurais:
12 - cortumes rurais:
13 - olaria.
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b) 1% (hum por centol sobre o montante da remuneração devida aos seus
empregados mensalmente, pelas pessoas naturais ou jurídicas, que exerçam quaisquer
outras atividades rurais não especificadas na letra anterior;

c) 0.30/, (três décimos por cento.! sobre o total dos salários pagos mensal
mente p~los (mpr~gados contribuintes de Institutos de Aposentadoria e P~nsões.

Parágrafo único. Considerar-se-á remuneração, para efeito de arrecadação. o valor
total, pago em dinheiro ou em espécie linclusive comissões, percentagens e gratificações l

a diaristas, mensalistas. tarefeiros, empreiteiros, parceiros e semelhantes, pela prestação
de serviços relativos às atividades das empresas mencionadas nas alíneas a e b. (nD.
de 26~12-1962.l

104) LEI N.O 4.863. DE :?9 DE NOVEMBRO DE 1965

Reajusta os vencimentos dos servidores civis e militares, altera as alíquotas
dos impostos de renda, importação. conS1<mo e selo e da quota de prevídr.n
ci4 social, unifica contribuições oaseadas nas tolhas de sularias, e da outras
providencias. (D D. de 30-11-1965)

Art. 35. A partir da vigência da presente Lei as contribuições arrecadadas pelos
Institutos de Aposentadoria e Pensões das empresas que lhe são vinculadas, e destinadas
a outras entidades ou fundos. serão calculadas sobre a mesma base utilizada para o
cálculo das contribuições de previdência. estarão sujeitas aos mesmos limites. prazos,
condições e sanções e gozarão dos mesmos privilégios a elas atribuidos. inclusive no
tocante à cobrança judicial, a cargo do respectivo instituto.

* 1,0 A contribuição constituída pelo artigo 3." da Lei n.O 4.281, de 8 de nO\'embro
de 1963, com a alteração determinada pelo artigo ,\0 da Lei n.o 4.749, de 12 de agosto
de 1965. passará a ser recolhida, mensalmente, pelas empresas. na base de 1.2'; (um e
dois décimos por cento I sobre o salário de contribUição dos empregados. compreendendo
sua própria contribuição e li dos empregados. devendo ser efetuado o desconto total.
com r~lação a estes. por ocasião do pagamento da segunda parcela do 13.0 sahrio no
més de dezembro ou no mês em que ocorrer o pagamento nos demais CBWS legalmente
previstos.

~ 2.0 As contnbuições a que se refere este artigo integrarão, com as contriblJiç5es
de previdência, unJa taxa única de 213", (vinte e oito por centol incidente. mensalmente
sobre o salário de contribuição definido na legislação social e assim distribuida:

Contribuições

I ~ geral de previdência
U ~ 13,0 salário
UI - saláriO-família .
IV ~ salário-educação , .
V - Legião Brasileira de Assistência . .
VI - serviço Nacional de Aprendizagem lndu3trial tSENAI)

ou Comercial ~SENACI ,.' ,.
VII - Servíço Social da Indústria (SESI ~ ou do Comércio

lSESCf .. , , .. , .
VIII - Instituto Nacional de Desenvolvimento Agratio I INDA I

IX - Banco Nacional de Habitação , , .

TOTAL .. , ....

Segurados

8.0';

8.0';

28,O~;

Das
Empresas

8,0'7,

l,2o/r

4,,3';

1.4',,,

0.5'.;

1,0',

2.0' ;

0.4";
1.2'"

2(1.0~~
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§ 3." Os créditos a cada urna das entidades ou fundos mencionados no § 2." seria
!!tetuados pelos estabelecimentos bancários depositários da arrecadação, de acordo com
o rateio que for estabelecido em ato do Poder Executivo, guardada a respectiva proporção
de 1% (um por centol em favor do correspondente Instituto de Aposentadoria e Pensões.

§ 4.0 Fica reduzida e fixada em O,57~ (melo por centO) da folha de salário de con
tribuição a percentagem global de que tratam o Decreto-Lei n.o 1.719. de 9 de julho
de 194.5, e a Lei n.O 2.158. de 2 de janeiro de 1954, destinada ao SAPS e dedutfvel da
receita de contribuições dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, nu rateio referido
no I 3.0

•

~ 5.0 A referência ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA), no
item VIII, do ~ 2.". não prejudica o disposto no item lI, do arUgo 117. da Lei n,o 4.!l04.
de 30 de novembro de 1964.

§ 6.° As isenções legais de que porventura goze alguma empresa com relação às
contribuições discriminadas no I 2." serão objeto de C(lmpensações, desde que comprova·
das, por ocasião do recolhimento, na forma por que a respeito dispuser o regulamento
deste artigo.

~ 7,° As entldad.es de fins filantrópicos, amparadas pela Lei n.o 3.577, de4 de julho
de 1959, ficarão obrigadas a recolher aos Institutos. a que estiverem vinculadas, tll.o
somente as contribuições descontadas de seus tunclonàrios.

1051 LEI NÇ 5.091 - DE 2 DE SETEMBRO DE 1966

Extingue débitos /iscaUl decorrentes da, apUcação dos artigos 61' e 71' 4"
Lei n9 2.613. de 23 de setembro de 1955, e dá outras J1rovidrncia,

Art. 19 São considerados extintos os débitos fiscais decorrentes da aplicaçl!.o dos arti
gos 69 e 79 da Lei nl' 2.613, de 23 de setembro de 1956, nos exercfcios anteriores ao de 19B&.

Art. 2" O contribuinte que houver recolhido os tributos a que se referem os arUgar.
6" e 19 da Lei nl' 2.613, de 23 de setembro de 1955, recebera, da reparuçA,o competente.
cerUf1cado de crédito correspondente às importAnclas recolhidas. podendo utJlJzá-lo
no pagamento dos mesmos tributos quando deVidos nos exerciclos posteriores.

Parágrafo único. O Poder Executivo providenciará. no pr820 de 30 (trinta) dias
contados da vigência desta Lei, a regulamentação do disposto neste artigo.

Art. 31' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 49 Revogam~se as disposições em contrário.
H. Castello Branco - Prel!idente da República. m.o. de 5-9-66.}

106) DECRETO-LEI N9 58 - DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

Delimita os eleit08 do artjgo 29 àa Lej 119 5.097, ele 2 de setembro cle 1966.
estabelece novo critério para contribuição e dá outTa,y providtncias

Art. 19 Os efeItos da Lei n 9 5.097,' de 2 de setembro de 1966, nAo abrangem o
disposto no ~ 49 do artigo 69 , da Lei n9 2.613. de 23 de setembro de 1955.

Art. 20 A compensação dos débitos determinada pelo artigo 2.° da LeI n.O 5.097. de
2 de setembro de 1966, será efetuada no prazo de lI) (dez) anos, em p&rcelas l.gua.1s.
servindo o crédito unicamente para beneficio do próprio contribuinte ou seu sucessor
legal. mediante abatimento ou quitação de contribuições vincendas da mesma natureza.

§ l0 O Instttuto Brasileiro de Reforma Agrária - IBRA participará das obrigaç6es
de devolução a que se refere o artigo 20 da Lei n 9 5.097. de 2 de setembro de 1966. na
proporção dos valores dos bens móveis e Imóveis e recuJ'liOS financeiros Que, efetivamente,
recebeu quando da partilha com o INDA do acervo constltuido em decorrência da Lei
no 2.613. d.e 23 de setembro de 1955, e na forma que a regulamentaçl!.o deste Decreto·lel
estabelecer.

§ 29 O INDA cobrará os emolumentos correspondente6 ao custo dos certlllcad06 e
serviços acrescidos.

Art. 3" A partir do exercicio financeiro de 1967. os contribuintes a que se nl!ere
o art4i;o 79 da Lei n9 2.613. de 23 de setembro de 1955, q\lll.ndo também contrlbuintlell do
Imposto Territorial Rural, terão suas contrlbulç6es calculadas na base de 1% (um pOr
cento) do sa1árlo-mInlmo regional anual, para cada módulo atrlbuido ao reapectivD
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imóvel rural, em consonância com o definido pelo inciso UI, do artigo 4°, da Lei n~ 4.504,
de 30 de novembro de 1964.

~ 1~ Os proprietários de imóvel rural com área igualou inferior a 1 (um> módulo
ficarão isentos dessa contribuição.

§ 29 A contribuição de que trata o presente artigo será recolhida conjuntamente
com o Imposto Territ<lrial Rural, pelo IBRA, que baixar as normas para a emissão dos
correspondentes avisos e recibos e correspectiva cobrança, promovendo a contabilização
e automático crédito ao INDA, retendo em sua conta a taxa de vinte por cento (20<;;)
sobre o produto arrecadado pela participação solidária na execução do que estabelece o
Estatuto da Terra.

~ 3° A contribuição paga pelo proprietário de imóvel rural que tiver contrato de
arrendamento ou de parceria poderá ser por ele considerada como seu crédito no resp~c

tivo contrato.
* 4° Os demais contribuintes do INDA continuam tendo suas respectivas contri

buiçé.es disciplinadas pelo que dispõem o artigo 9.0, da lei n.O 2.613, de 23 de s~tembro de
1955 e o artigo 35, da Lei n Q 4.863, de 29 de novembro de 1965, e correspondentes regu
lamentos.

Art, 4Q A partir do exercício financeiro de 1967. são extensivas às contribUições a
que se referem a Lei n~ 2.613, de 23 de setembro de 1955, e o presente Decreto-lei, no
que couber, as disposições do artigo 7~. e parágrafo da Lei n Q 4.357, de 16 de jUlho de
1964, e dos artigos 15 e parágrafos 16 e 17, da Lei nO ".862, de 29 de novembro de 1965.

Art. 5° O Conselho-Diretor do INDA baixará as instruções complementares e regu.
lamentares que se fizerem necessárias para a boa execução da Lei n Q 5.091, de 2 de
setembro de 1968, e deste Decreto-l~i, no prazo de 30 (trinta) dias, ressalvado o disposto
no artigo 2~, * 1ç, do presente Decreto-lei, cuja regulamentação caberá ao Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária - IBRA, no mesmo prazo de 30 (trinta, dias.

Art. 6Q l!:ste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas
as disposições em contrário.

H. Castello Branco - Presidente da República. (D .0, de 22-11-66)

1/)71 LEI N° 5.300 - DE 23 DE NOVEMBRO DE 1967

Concede deduções da contribuição devida ao INDA, pretJista no artigo 30 do
Decreto-Lei número 58, de 21 de novembro de 1966

Art. 10 Os contribuintes a que se refere o artigo 70 da Lei n Q 2.613, de 23 de setem
bro de 1955, que tenham seus imóveis rurais situados nas regiões de zoneamento III e IV.
conforme definidas no artigo 43 da Lei na 4.504, de 3D ele novembro de 1964. Quando
também contribuintes de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, terão, a partir
do exercício financeiro de 1967, nos seis primeiros anos de aplicação do dispost<J no
artigo 3~ do Decreto~Lel n 9 58, de 21 de novembro de 1966, as seguintes deduções:

a I ." nos três primeiros anos; e
b t 30";" nos três anos seguintes.

Art. 2° 11: prorrogada, até 31 de janeiro de 1968, sem multa e sem correção mone
tária, a cobrança do Imposto Territorial Rural e das contribUições para o Instituto
Nacional do Desenvolvimento Agrario (INDA).

Parágrafo único. Fica igualmente prorrogado, até 30 de junho de 1968, sem multa
e correção monetária, o prazo de cadastramento voluntário dos proprietários rurais.

Art. 3~ Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.

A, Costa e Silva - Presidente da República. (D,O. de 27·11·67,1

108) LEI N'? 4.357 ~ DE 16 DE JULHO DE 1964

Autoriza a emissdo de Olrrigações do Tesouro Nu.eiona/, altera a /egi.slação
do imposto sobre a renda, e dá outras providências

Art, 7'1 Os débitos fiscais, deçorrentes de não-recolhimento, na data devida, de
tribuws, adicionais ou penalidades, que não forem efetivamente liquidados no trimestre
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civil em que deveriam ter sido pagos, terão o seu valor atualizado monetariamente,
em função das variações no poder aqutsitivo da moeda nacional.

§ lq O Conselho Nacional de Economia fará publicar no "Diário Oficial" no segundo
mês de cada trimestre civil, a tabela de coeficientes de autorizaçáo a vigorar duranto
o trimestre civil seguinte, e a correção prevista neste artigo será feita com base na
tabela em vigor na data em que fôr efetivamente liquidado o crédito fiscal.

§ 2° A correção prevista neste artigo aplicar-se-á Inclusive aos débitos cuja cobrança
seja suspensa por medida administrativa oU judicial, salvo se o contribuinte tiver
deposItado em moeda n importância questionada.

~ 3" No caso do parágrafo anterior, a importáncls. do depósito que tiver de ser
devolvida, por ter sido julgado procedente o recurso, reclamação ou medida judicial,
será atualizada monetariamente, nos termos deste artigo e seus parágrafos,

§ 4~ As importâncías depositadas pelos contribuintes em garantia da instâ.nda
administrativa ou judicial deverão ser devolvidas olJrigatoriamente no prazo máximo de
60 (sessenta t dias, contados da data da decisão que houver reconhecido a improce
dência parcial oU total da exigência. fiscal.

~ 59 Se as importáncias depositadas, na forma do parágrafo anterior, não forem
devolvidas no prazo nele previsto, ficarão sujeitas a permanente correção monetária,
até a. data da efetlva devolução, podendo ser utilizadas pelo contribuinte, como com
pensação, no pagamento de tributos federais.

§ 69 As multas e jUros de mora previstos nn legislação vigente como percentagens
do débito fiscal serão calculados sobre o respectivo montante corrigido monetariamente
nos termos deste artigo.

* 7° Os contribuintes que efetuarem, no prazo de 90 (noventa) dia.<; da vigência
desta lei, o pagamento do seu débito fiscal, gozarão de uma redução das multas
aplicadas.

~ 80 A correção monetária prevista neste artigo aplica-se, também, a quaisquer
débitos fiscais que deveriam ter sido pago5 antes da vigência desta lei, se o devedor
ou seu representante deixar de liquidar a sua obrigação:

a) dentro de 120 (cento e vinte. dias da data desta lei, se o débito fOr inferior a
CrS 500.000,00 <quinhentos mil cruzeiros) ;

b) em, no máximo, 20 (vinte) prestações mensais, sucessivas, de valor não inferior
a CrS 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) cada uma, no caso de débitos em montante
superior a Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeirosl, efetuando-se o pagamenw de. pri
meira prestação, obrigatoriamente, dentro de 90 (noventa> dias desta lei;

c I em duas prestações mensais, iguais e sucessivas, se o valor do débito estiver
compreendido entre Cr$ 500.000,00 (quinhentos mi1 cruzeiros) e Cr$ 600.000,00 (seiscentos
mil cruzeiros), devendo a primeira ser paga dentro de 90 (noventa) dias da data desta
lei,

~ 9" Excluem-se das diSpOSições do parágrafo anterior os débitos cuia cobrança.
esteja suspensa por medida administrativa ou judicial, se o devedor ou seu representante
legal já tiver depositado, em moeda, a importância questionada, ou vier a fuê~lo,

dentro de 90 (noventa) dias da data desta lei. <V.O. de 17-7-1964.)

109 \ LEI NI> 4.862 - DE 29 DE NOVEMBRO DE 1965

Altera a legislação elo imposto de renda. acWta diversas medidas de ordem
fiscal e fazend<iria. e dá outras providencias

Art. 15. No cálculo da correção monetária, a atualização do valor do crédito da
União serA feita a partir do vencimento do trimestre civil em que deveriam ter sido
llquidadoo os débitos fiscais, excluido o perlodo anterior a 17 de julho de 1964.

~ 11> Quando o débito fiscal resultar de decisão de instância superior que houver
modificado decisão de primeira instância fa.vori.vel ao contribuinte, proferida pOr
autoridade competente, o cálculo da correção monetária far-se-à, observado o disposto
neste artigo, mediante a exclusão do período anterior à. data em que tiver sido notiticMla.
ou comunicada ao devedor a última decisão.
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§ 2° Em se tratando de guias de recolhimento. declarações e outros docwnentos
indispensãveis ao cálculo de tributos. adicionais ou penalidades. apresentados dentro
do prazo legal às repartições arrecadadoras ou lançadoras. a correção monetária.
observado o disposto neste artigo, começará aI partir da data em que tais elementos
básicos, após o exame procedido pela repartição competente, forem colocados à dispo
sição dos contribuintes mediante intimação para o pagamento do respectivo débito.

~ 30 Quando se tratar de lançamento "ex officio" ou de cobrança suplementar, a
correção monetária, observado o disposto neste artigo, será feita a partir de l° de janeiro
do ano seguinte ao exercício financeiro a que corresponder o tributo devido.

§ 4° Para os efeitos de correção monetária, não constituem tributos os empréstimos
públicos compulsórios e as contribuições obrigatórias para o Plano Nacional de Educação.

§ 50 Nos casos de reclamações, recursos e ações, a garantia da instância, nas esfera.s
administrativa e judicial, poderá ser feita, a juizo do autor, pelo valor original do
débito questionado.

Art. 16. Não são passíveis de correção monetaria do respectivo valor, nem poderão
ultrapassar na sua totalidade, de aO'} (trinta por cento) da importância inicial da dívida
as multas moratórias, inclusive os juros de mora, acrescidos aos débitos resultantes da
falta de recolhimento dos tributos, adicionais e penalidades, dentro dos prazos legais.

Art 17, O disposto nos artigos 13, 15 e 16 aplica-se às contribuições devidas por
empregados, trabalhadores autônomos ou avulsos, profissionais liberais e empregadores
às instituições de previdência e assistência social. W.o. 30-11-65.)

110) DECRETO-LEI N° 582, DE 15 DE MAIO DE 1969

"Estabelece medidas para acelerar a Reforma Agrária, dispõe sobre a organização
e funcionamento do Instituto Brasileiro de Refonna Agraria e da outras providências."
(n.o. de 15-5-69, pág. 4.105 - ret. D.a. de 19-5-69, pág. 4.237.)

llU DECRETO-LEI N° 626. DE 12 DE JUNHO DE 191)9

Dispõe sôbre a liquidação de débitos de produtore$ rurois para com o
FUNRURAL. e dá outras provícUncias

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 2°, ; 1° do
Ato Institucional no 5, de 13 de dezembro de 1968. decreta:

Art. 1° Fica facultado aos produtores rurais liquidar, na forma do presente Decreto
Lei, seus débitos para com o Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador RUra[
(FUNRUR,AL). anteriores à vigência do Decreto-Lei n9 276, de 28 de fevereiro de 1967.

Art. 2° Para os efeitos do artigo l°. a contribuição de 1", devida ao FUNRURAL
terá por base o valor da produçâo consignado na declaração única que cada proprie
tário rural entregou, para fim de cadastro, ao Instituto Braslleiro de Reforma Agrária
(lBRAI.

~ 10 A mencionada contribuição incidirá, em relação aos períodos abaixo indicados.
sobre as importâncias que resultarem da aplicação. ãquele valor. das seguintes per
centagens:

Período Percentagem

1-2-1964 a 31-1-1965 25(~

1-2-1965 a 21-1-1966 5G~;

1-2-1966 a 31-1·1967 75"~

Fevereiro de 1967 B,3'..;

~ 2° Dos débitos apurados na forma do artigo e seu .~ 1° sera deduzido, quando tôr
o caso, O valor dos recolhimentos parciais de contribuição relativos aos períodos corres
pondentes, já efetuados ou a serem feitos na forma do artigo 4°. ~ 10.

§ 30 Os débitos remanescentes, referentes a período de um ano ou ao mês de feve
reiro de 1967, serão cancelados quando inferiores, respectivamente, a NCrS 120,00 (cento
e vinte cruzeiros novos) e NCrS 10,00 (dez cruzeiros novos).

§ 40 Aos débitos não cancelados seráo acrescidos juros moratórios de 1s·~ (wn por
cento) ao mês, computados a contar do dia seguinte ao término de cada período espe
cificado no * 10 e até a data da liquidaçào ou parcelament{), na forma do artigo 3°.
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Art. 39 O débito total, proveniente do disposto no artigo 21', deverá ser l1quJdado,
sem multa nem correção monetária:

a) de uma .só vez, até o último dia do segundo mês seguinte ao inicIo da vigência
deste Decreto-Lei;

b) em 36 (trinta e seis) prestações, iguais e sucessivas, correspondentes à amorti
zação e juros de .1"k (um por cento) ao mês sobre o saldo devedor e com vencimento
no último dia de cada mês, a começar do mês seguinte ao do parcelamento do débito,
observado, para este fim, o prazo estabelecido na letra "a".

§ 19 O parcelamento do débito, na forma prevista na letra "b", ficará condicionado
à emissão, pela devedor de notas promissórias, com aval Idôneo, correspondentes às
prestações.

§ 2'1 A falta de pagamenkJ das prestações em seu vencimento sujeitará o devedor
às sanções previstas no artigo 82 da Lei n.o 3. 807, de 26 de agosto de 1960, na a tua1
redação. e respectiva regulamentação.

§ 3q O contribuinte fará constar da guia de recolhlmento do débito total ou do
acordo de parcelamento o número de cadastro. no IBRA, do imóvel a que corresponda
a produção declarada.

Art. 49 As cooperativas de produtores rurais ficam desobrigadas do teeolhJmento
das contribuições devidas ao FUNRURAL, anteriormente ao Decreto-Lei nq 276. de 28
de fevereiro de 1967, e que. por força de convênios firmadO/; com o extinto Instituto
de Aposentadoria e Pensões dos Industrlárlos, deveriam ter sido descontadas do produto
da venda das mercadorias a elas entregues por seus associados.

~ 1~ As mesmas cooperativas continuam obrIgadas a recolher as contrlbulçóes descon
tadas. por fõrça dêsses convênios e ainda não recolhidas, com o acréscimo dos jUlOE.
more.tórlos, de um por cento ao mês. computados na forma do * 49 do artigo 29.

~ 29 O débito total de que trata o ~ 19 deverá ser liquidado de acôrdo com o dls·
posto no artigo 3q e seus parágrafos.

Art. 59 Caberá à comissão Diretora do FUNRURAL em consonância com o INPS
expedir as normas complementares necessárias à execução dêste Decreto-Lei.

Art. 69 este Decreto·Lei entrará em vIgor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

A. Costa e Silva - Presidente da República. lV.O. de 13-6-69,)

112) DECRETO-LEI N~ 1.110, DE 9 DE JULHO DE 1970

Cria o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA;,
extingue o Instituto Brasileiro àe Rejorma Agrdrla. o Instituto Na.cion..l àe De
senvolvimento Agrário e o Grupo Executivo da Reforma Agrária e dá outras
providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 55, Item
I, da Constltuição, decreta:

Art. 19 t criado o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária <INCRA).
entidade autárquica vinculada ao Ministério da Agricultura com sede na Capital da
RepubUca.

Art. 2q Passam ao INCRA todos os direitos, competência, atribuições e responsa
bJl1dades do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária <IBRA), do Instituto Nacional de
Desenvolvimento Agrário (INDA) e do GrupO Executivo de Refortna. Agrária. (GERA>,
que ficam extintos a partir da posse do Presidente do nôvo InsUtuto.

Art. )9 O INCRA gozará. em tóda plenitude dos privilégios e Imunidades conferidos
pela União. no que se refere aos respectivos bens, serviços e açÕes.

Art. 4'" O INCRA será dirigido por um Presidente e quatro Diretores, nom.eados
pelo Presidente da República por indicação do Ministro da. Agricultura..

Art. 59 A adm.ln1stração do Instituto compete ao seu Presidente e Diretores. na
forma pela qual se dispuser em regulamento.
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~ 1.0 Ao Presidente cabe representar o Instituto

~ 2° Enquanto náo se dispuser em regulamento sôbre as atribuições dos Diretores,
compete ao Presidente do Instituto exercitar todos os atos administrativos que anterior
mente se atribuíam aos dirigentes dos órgãos utintos.

Art. 69 O orçamento do INCRA será elaborado de acordo com as normas e prin
cípios da Lei n 9 '1.320, de 17 de março de 1964, e legislação posterior, e submetido à
aprovação do Ministro da Agricultura.

Parágrafo único. Os orçamentos dos órgãos extintos passam à administração do
INCItA, ficando o Presidente do Instituto autorizado, dentro dos limites dos respectivos
créditos, a proceder o remanejamento das dotações ou dos créditos adicionais.

Art. 79 Até que seja efetivada a unificação determinada neste Decreto-lei, os
serviços que compunham a estrutura dos órgãos do lBRA e do INDA continuarão
a funcionar com as atribuições que possuíam, inclusive no que se refere à movimentação
de valores e à execução orçamentária, ficando. desde logo, extintos os órgãos colegiados
que integravam aqueles Institutos.

Art. 89 A estrutura do INCRA será estabelecida em regulamento a ser baixado
pelo Poder Executivo, dentro de 180 (cento e oit~nta) dias.

Art, 99 Os atuais servidores do lERA, do INDA e do GERA, sem alteração do
respectivo regime jurídico, passaráo para os futuros quadros e tabelas do INCRA.

Art.10. Ficam transferidos para o INCRA os cargos em comissão e as funções
gratificadas do IBRA e do INDA.

Parágrafo únIco. Por proposta do Presidente do INCRA, os cargos e as funções
gratificadas dos Institutos extintos serão ajustados à nova estrutura na forma do dis
posto no artigo 181 do Decreto-lei nO 200, de 25 de fevereiro de 1967.

Art. 11. Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrárIO.

Brasília, 9 de julho de 1970; 149° da Independência e 82° da República. - EMtLIO
G. MÉDICI - L. F. Cirne Lima <D.a. de 10-7·70.>

113) DECRETO-LEI N." 926, DE 10 DE OUTUBRO DE 1969

Institui a Carteira de Trabalho e Previdência Social, a.ltera dis1JQsitivos da
Consolidação das Leis do Trabalho e do Estatuto do Trabalhador Rural, e dá
ou tras providências.

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das
atribuições que lhes confere o art, 1.0 do Ato Institucional n," 12, de 31 de agosto de
1969, combinado com o art. 2.9 , ~ 1.0, do Ato Institucional n.O 5, de 13 de dezembro de
1%3, decretam;

Art. 1.° Fica instituida a Carteira de Trabalho e Previdência Social, que substituirá
a Carteira Profissional, a Carteira de Trabalho do Menor e a Carteira Profissional do
Trabalhador Rural.

Parágrafo único. Entendem-se como concernentes à Carteira de Trabalho e Previ.
dência Social as referências da ConSúlidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n.o 5.452,
de J.Q de maio de 1943) e do Estatuto do Trabalhador Rural (Lei nO 4.214, de 2 de março
de 1963) à Carteira Profissional, à Carteira de Trabalho do Menor e à Carteira do 'ITaba
lhador Rural.

Art. 2.0 A Seção I do C'apftulo I do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho
fica intitulada "Da Carteira de Trabalho e Previdência Social" passando seu a;l't. 13 a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 13. A Carteira de Trabalha e previdência Social é obrigatória para o exer
cício de qualquer emprego, inClusive de natureza rural, ainda que em caráter tem
porário, e para o exercício por conta própria de atividade profiSSional remunera
da..
~ 1.Q O disposto neste artigo aplica-se, igUalmente, a quem:
I - proprietário rural ou não, trabalhe individualmente ou em regime de econo
mia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, indis-
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pensável à própria subsistência, e exercido em condições de mútua dependência e
colaboração; c

I I - em regime de economia. familiar e sem empregado, explore área 000 exce
dente do módulo rural ou de outro limite que venha a ser fixado, para cada re~

gião, pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.

~ 2.~ A Carteira de TrabalhO e Previdência SOCial e respectiva Flcha de Decl8.ta~

ção obedecerão aos modelos que o Ministério do Trabalho e Previdência Social
adotar.
§ 3.0 Nas localidades onde não for emitida a Carteira de Trabalho e Previdência
Social, podera ser admitido, temporariamente, o exercido de emprego ou ativi
dade remunerada por quem não a possua, ficando a empresa o'crigada a permitir
o comparecimento do empregado ao posto de emissão mais próximo.
~ 4c~ Na hipótese do ~ 3.~:

I - o empregador fornecerá ao empregado, no ato da admissão, documento do
Qual, constem a data da admissão, a natureza do trabalho, o salário e a forma de
seu pagamento;

11 - se o empregado ainda não possuir a carteira, na data em que for dispensado,
o empregador lhe fornecerá atestado de Que conste o histórico da relação empre~

gatlcia."

Art. 3.~ A seção 11 do Capitulo 1 do Titulo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho
fica intitulada "Da Emissão da Carteira", passando seus artigos 14 a 21 a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 14. A Carteira de Trabalho e Previdência Socia.l será emitida pelas De~

legacias Regionais do Trabalho ou, mediante convênio, pelos órgãos federais, es
taduais e municipais da Administração Direta ou Indireta.
Parágrafo único - Na falta dos órgãos Indicados neste artigo, será admitido con
vênio com sindicato, para o mesmo fim.
Art. 15. Para obtenção da Carteira de Trabalho e Previdência Social o interessa
do comparecera pessoalmente ao órgão emitente, onde será identificado e prestará
as declarações necessárias.

Art. 16. A Carteira de Trabalho e Previdência SOCial conterá além do número,
série e data de emissão, os seguintes elementos quanto ao pOrtador:
I - fotografia de frente, de 3x4 centimetros, com data, de menos de um II.no;
11 - impressão digital;
IH - nome, tlliação, data e lugar de nascimento e assinatura;
IV - especificação do documento que tiver servido de base para a em1Slláo;
V - contratos de trabalho;
VI - decreto de naturalm.ação, ou data da chegada ao Brasil, e demais elementos
constantes da Carteira de Estrangeiro Quando for o caso:
VlI - nome idade e estado civil dos dependentes.
Parágrafo unico. A Carteira de Trabalho e Previdência Social será fornecida
mediante a apresentação, pelo interessado, dos seguintes elementos:
a) duas fotografias com as caracteristicas do item I;
bj certidão de idade ou documento legal que a substitua;
c) decreto de naturalização ou Carteira de Estrangeiro quando for o caso:
di autorização do pai, mãe, responsável legal ou JuiZ de Menores, quando se tratar
de menor de 18 anos;
ej atestado médico de capacidade tísica e mental;
fJ prova de alistamento OU de quitação com o serViço mUitar;
(/) outro documento hábil qUe contenha os dados prevIStos neste artigo.
Art. 17. Na impossibilidade de apresentação, pelo interessado, de documento idô·
neo que o Qualifique, a Cartetra de Trabalho e Previdência 5001al ser" fornecida
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com base em declarações verbais cont"lrmadas poz' duas testemunhas, lavrando-se,
na primeira folha de anotações gerais da catre ira. termo assinado pelas mesmas
testemunhas.

~ I." Tratando-se de menor de 18 anos as decllll"ac;6es previstas nestE' artigo serão
prestadas por seu responSá';'el legal

~ 2.0 Se o interessado não souber ou não puder assinar sua carteira ela serú for
necida mediante impressâo digital ou assina tUl"ft a rogo.

Arte 18. A anotação da profissão na Carteira de Trabalho e Previdência Social
só será feita se o interessado apresentar um dos segUintes do.:unwntos

1 - diploma de escola ofícia] ou reconhecida.

11 - comprovação de habilItação. quando se tratar de profissão regulamentada:

1;1 - CCI tificado de habilitacão pmfissionnl "mi!ic',o pel/) Servico Nar:ional d,~

aprendizagem Comercial (sENACI. pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Indus
trial (8ENAI I ou por estabelecimento de ensino profissional oficial ou reconhe
cido;

IV - declaração de empresa ou do sindicato. nos demais casos

Art. 19. Alêm do interessado. o empregador ou o sllldicato poderão solidtar a
emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social, proibida a intervenção de
pessoas estranhas.

Arte 20. As anotações relativas à alteração do estado civil e aos dependentes do
portador da Carteira de Trabalho e PreVidênCIa Social serilo feit as ).leIo Instituto
Nacional de Previdência SOcía! I INPS 1 e somente em sua falta por qualquer dos
órgãos emitentes.

ATt. 21. Esgotando-se o espaço destmado aos registl'Os e anotações, o interessado
deverá obter outra Carteira. que tera numeraçao própria e da qual constarão o
número e a série anterior."

Art. 4-" Os artigos 30 e 52 da Consolidação das Leis do Trabalho passam a vlgorar
com a seguinte redação:

"Art. 30. Os acidentes do trabalho serão obrigatoriamente anotados pelo Instl
tuto Nacional de Previdencia Social na Carteira do acidentado."

.. Art. 52. O extravio ou inutilizaçâo da Cnrtelra de Trabalho e Prevldéncíu Social
POl' eUlpa da empresa sujeItará esta à multa de valor igual à metade do salario
mínimo regional:'

Art. 5." O Instituto Nacional de Previdência Social podem participar do custeio da
confecção da Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Art. 6.0 Fica mantida, para os (illS da Consolid:Jção das l,eis do Trabalho e do Esta
tuto do Trabalhador Rural, a validade das Carteiras Profissionais. Carteiras de Trabalho
do Menor e Carteiras Profissionais do Trabalhador Rural de modelo atual emitidas até 31
de dezembro de 1969.

Art. 7." Este Decreto-Lei entrara em vigor n& data de i>Ua publicação, revogados os
H 1" e 2" ,do art. 18. os ~; 1° e 2° do art. 21. o~ arts. 22.23 e 21, todus da Consolidal;ão
das Leis do Trabalho. e demais disposil;ões em contrário.

Brasília, 10 de outubro de 1969; 118." da IndependênCIa e 81." da República. Augusto
Hamo.nn Rademaker Grünewald - Aurélio de Lyra Tavares - Marcio de Souza e Mello 
Jarbas G. Passarinho. ID.O. de 13-10-691.

114) LEI COMPLEMENTAR N" 11, DE 25 DE MAIO DE 1971

Institui o Progruma de Assistencia ao Traoalhador RUTCd. e dá ()utra~ provi
dencias.

O Presidente da República

Faço saber qUe o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Comple
mentar:

Art. 10 ~ instituído o Programa de Ai;8lstencia ao Trabalhador Rural (PRüRURAL',
nos termos da presente Lei Complementar.
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~ 1~ Ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - FUNRURAL - diretamente
subordinado ao Ministro do Trabalho e Previdêneia SOCial e ao Qual é atribUÍda perso
nalidade Juridica de natureza autárquica, eaberá a execuçio do Programa de A8a1stêncla
ao Trabalhador Rural, na forma do que dIspuser o Regulamento desta Lei Complementar.

t 2~ O FUNRURAL gozará. em toda a sua plenitude. inclusive no que 8& reCere a seus
bens, serviços e açoes, das regaUas, privilégios e Imunidades da UntAo e terá por foro o
da sua sede, na Capital da República, ou O da Capital do Estado para 08 atos do imblto
deste.

Art. 2~ O Programa de Assistência ao Trabalhador Rural consisUri na prestaçAo dOi
seguIntes beneficIos:

I - aposentadoria par velhtce;
II - aposentadoria por invaUdez;

1I1 - pensio;
IV - aumo-funeral;
V - serviÇOS de saúde;
VI - serviço social.

Art. 3~ Sio beneficiários do Programa de AssIstência instltuldo nest.. Lei Comple
mentar o trabalhador rural e seus dependentes.

t 1'1 Considera-se trabalhador rural para 08 efeitos desta Lei Complementu:

a) a pessoa física que presta serviços de natureza rural a empregador, medJante re
muneração de qualquer espécie;

b) o produtor, proprietário ou nAo, que, sem empregado, trabalhe na atividade rural,
Individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos mem
bros da familía indispensável à própria subsistência e exercido em condiç6es de mútua
dependêncie. e colaboração.

~ 21' Consldera~se dependente Q dettnldo como tal na Lei OrgAnica da Previdência
Social e legislação posterior em rela.çio lLO& segurados do Sistema Geral da PreVIdência
Social.

Art. 49 A aposentadoria por velhice corresponderá a uma prestaçi.o mensal equiv&
lente a 50% (cinQÜenta por cento) do sahírIo~mlp1mo de maior valor do Pais, e será de
vida ao trabalhador rural que tiver completado 65 (sessenta e cinco) anos de Idade.

Parágrafo único. Nia será devida a aposentadoria a mais de um componente da
unidade famUlar, cabendo apenas o benefício ao respectivo chefe ou arr1n1o.

Art. 59 A aposentadoria por InvaUdez corresponderá a uma preataçl.o tgu..l à da
&porsentadotla por velhlce, e com ela nia acumuláveJ devida ao trabalhador vitima de en
fermidade ou lesA0 orgânica total e definitivamente incapaz para o trabalho, observado o
princípio estabelecido no parágrafo úníco do artigo anterior.

Art, 89 A pensA0 por morte do trabalhador rural, concedida segundo ordem preferen
cial aos dependentes, consistirá. numa prestação mensal, equivalente a 30% (trinta por
cento) do salário mlnimo de maJor valor do Pais.

Art. 7.° Por morte presumida do trabalhador, declarada pela autoridade Jud1clárfa,
competente, depois de seis meses de sua ausência, será concedida. uma pendo proV1s6r1a,
na forma estabelecida no artigo anterior_

Art. 8.° Mediante prova hábil do desaparecimento do trabalhador, em virtude de
acidente. desastre ou catástrofe, &eus dependentes farl.o Jus à pensA0 provisória referida
no artigo anterior, dispensados o prazo e a declaraçio nele exigidos.

Parágrafo único. Verificado o reaparecimento do trabalhador, cessará imediatamente
o pagamento da pensio, desobrigados os beneficiários do reembolso de qua1aquer quantlu
recebidas.

Ar!. 9° O aU:lCUto-funenl será devido, no lmpOl'te de wn salárlo-mlnlmo rertonaJ., por
morte do trabalhador rural chefe da unidade fa.m1l1ar ou seus dependentes e P8IO Aquele
Que comprovadamente houver providenciado, às suas expenaas, o sepultamento reapecttvo,
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Art. W. As importâncias devidas ao trabalhador rural serão pagas, caso ocorra sua
morte, aos seus dependentes e, na falta desses, reverterão ao FUNRURAL.

Art. 11. A conceSl;ão das prestações pecuniá.rias asseguradas por esta Lei Comple
mentar serão devidas 11 partir do mês de janeiro de 1972, arredondando-se os respectivos
valores para a unidade de cruzeiro imediatamente superior, quando for o caso, inclusive
em relação às cotas individuais da pensão.

Art. 12. Os s:lrviços de saúde serão prestados aos beneficiários, na escala que per
mitirem os recursos orçamentários do FUNRURAL, em regime de gratuidade total ou
parcial, segundo a renda familiar do trabalhador ou dependente.

Art. 13. O Serviço SOCial visa a propiciar aos beneficiários melhoria de seus hábitos
e de suas condições de existência, mediante ajuda pessoal, nos desajustamentos individuais
e da unidade familiar e, predominantemente, em suas diversas necessidades ligadas à
lIl;Sistêncla prevista nesta Lei, e será prestado com a amplitude que permitirem os re
cursos orçamentários do FUNRURAL, e segundo as possibilidades locais.

Art. 14. O ingresso do trabalhador rural e dependentes, abrangidos por esta Lei
Complementar. no regime de qualquer entidade de previdência social não lhes acarretará
a perda do direito às prestações do Programa de Assistência, enquanto não decorrer o
período de carência a que se condicional' a concessão dos benefícios pelo novo regime.

Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Ru
ral provirão das seguintes fontes:

I - da contribuição de 27, (dois por cento I devida. pelo produtor, sobre o valor co
merciai dos produtos rurais e recolhida:

a) pelo adquirente. consignatário ou cooperativa que ficam sub·rogados. para esse
fim, em todas as obrigações do produtor;

b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar seus produtos ou vendê-los, no
"arejo, diretamente ao consumidor.

II - da contribuição de que trata o art. 3~ do Decreto-lei D.o 1.146, de 31 de de2embro
de 1970, a qual fica elevada para 2,6':;' <dois e seis décimos por cento>, cabendo 2.4':
<dois e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.

~ 1." Entende~se como produto rural todo aquele que, não tendo sofrido qualquer pro
cesso de industrialização provenha de origem vegetal ou animal, ainda quando haja sido
submetido a processo de beneficiamento, assim compreendido um processo primário, tal
como descaroçamento, pilagem, descascamento ou limpeza e outros do mesmo teor, desti
nado à preparação de matéria-prima para posterior industrialização.

* 2~ O recolhimento da contribuição estabelecida no item 1 deverá ser feito até o
útimo dia do mês seguinte àquele em que haja ocorrido a operação de venda ou trans
formação industrial.

~ 3." A falta de recolhimento, na época própria, da contribuição estabelecida no item
I sujeitará, automaticamente, o contribuinte à multa de 1O~;' (dez por cento) por semes
tre ou fração de atraso, calculada sobre o montante do débito, à correção monetária deste
e aos juros moratórios de 1<;; (Um por cento> ao mês, sobre o refel"ido montante.

§ 4~ A infração de qualquer dispositivo desta Lei Complementar e de sua regulamen
tação, para a qual não haja penalidade expressamente cominada, conforme a gravidade da
infração, sujeitará o infrator à multa de 1 (um) a 10 (dez) salários-minimos de maior va
lor no Pais, imposta e cobrada na forma. a ser definida no regulamento.

§ &." A arrecadação da contribuição devida ao FUNRURAL, na forma do artigo ante
rior, bem assim das correspondentes multas impostas e demais cominações legais, será
realizada, preferencialmente, pela rede bancária credenciada para efetua~ a arrecadacão
das contribuições devidas ao INPS.

§ 6~ As contribuições de que tratam os itens I e tI serão devidas a partir de 1" de
Julho de 1971, sem prejuízo do recolhimento das contribuições devidas ao FUNRURAL, até
o dia imediatamente anterior àquela data, por força do disposto no Decreto-lei número
276. de 28 de fevereiro de 1967.
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Art. 16. Integram, ainda. a receita do FUNRURAL:

I - AB multas. a correção monetária e os juros moratórios a que estão sujeitoa OS con
tribuintes na forma. do § 3'1 do artigo anterior e por atraso no pagamento das contribui
ções a que se refere o item II do mesmo artigo;

U - As multas provenientes de infrações praticadas pelo contribuinte, nas relações
com o FUNRURAL;

lU -As doações e legados, rendas extraordinárias ou eventuais, bem assim recursos
inclufdos no Orçamento da União.

Art. 17. Os débitos relativos ao FUNRURAL e resUltantes do disposto no Decreto-lei
n,o 276, de 28 de fevereiro de 1967, de responsabilidade dos adquirentes ou consignatârios,
na qualidade de sub-rogados dos produtores rurais e os de responsabilidade daqueles que
produzem mercadorias rurais e as vendem, diretamente, aos consumidores. ou as indus
trializam. ficam isentos de multa e de correção monetária sem prejuizo dos corresponden
tes Juros moratórios desde que recolhidos ou confessados até noventa dias após a promul
gação desta Lei Complementar.

Parágrafo único, Em relação ao periodo de }.O de março a 19 de outubro de \96'1, OiS
adquirentes e consignatários de produtos rurais SÓ ficam obrigados a recolher ao FON
RURAL as contribuições a este devidas, quando as tenham descontado do pagamento que
efetuaram aos produtores. no dito período, pela compra dos referidos produtos.

Art. 18, A confissão a Que se refere o artigo anterior terá por objeto os débitos rela~

Uvas ao perlodo de 1~ de março de 1967 a dezembro de 1969 que poderão ser recolhidos
em até vinte parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no último dia
útil do mês subsqUente ao da confissão,

\

Parágrafo único. O parcelamento de que trata este artigo é condicionado às fe~

guintes exigências:

a) consoHdaçáo da divida, compreendendo as contribuições em atraso e os RSpeC\l.Voa
juros moratórios, calculados até a data do parcelamento;

b) confissão expressa da divida apurada na forma da aUnea anterior;
cl cálculo da parcela correspondente à. amortizaçáo da divida confesllada e a.oa iuroa

de 1% (um por cento} ao mês, sobre os saldos decrescentes dessa mesma dfvlde;
d) apresentação peJo devedor de fiador idôneo, a critério do FUNRURAL, que res~

panda solidariamente pelo débito consolidado e demais obrigações a cargo do devedor;
el inc1dêncía, em cada parcela, recolhida posteriormente ao vencimento da correção

monetária, bem como das sanções previstas no art, 82 da Lei n.o 3.807. de 26 de agosto de
1960. e respectiva regulamentação.

Alt. 19. Ficam cancelados os débitos dos produtores rurais para com o FUNRURAL,
correspondentes ao perlodo de fevereiro de 1964 a fevereiro de 1967,

Art, 20, Para efeito de sua atualização, os benefícios instituídos por esta Lei Com
plementar, bem como o respectivo sistema de custeio, serão revistos de dois em dois anos
pelo Poder Executivo mediante proposta do ServiçO Atuarial do Ministério do Trabalho
e Previdência Social.

Art. 21. O FUNRURAL terá seus recursos financeiros depositados no Banco do Bra
sil S. A. e utilizados de maneira que a receita de um semestre se destine .. despesa 110
semestre imediato,

Parágrafo único.· Até que entre em vigor o Programa de Assistência ora institu1do, o
F'UNRURAL continuará prestando aos seus beneficiários a assistência médico-social na
forma do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O 61.554, de 17 de outubro de 1967.

Art. 22. E' criado o Conselho Diretor do FUNRURAL, que será presidido pejo Mi
nistro do Trabalho e Previdência Social, oU por seu representante expressamente des!$na
do, e integrado ainda pelos representantes dos seguintes órgãos: Ml.nlstério da. Agricultu
ra, Ministério da saúde, Instituto Nacional de Prevfdência Social, bem assim de cada uma
das Confederações representativas das categorias econllmJca e prot1S&lonal agráriaa.

Parágrafo único. O FUNRURAL será representad~em iUfZo ou fora dele, pelo f'R
a1dente do respectivo Conselho Diretor ou seu subsmuto legal,
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Art. 2:!. O FUNRURAL terá a estrutura administrativa que for estabelecida no Regu
lamento desta Lei Com!'Jlementar.

Parágrafo único. O INP$ darú à Administração do FUNRURAL. pela sua rede ope
racional e sob a forma de serviços de terceiros, sem prejuízos de seus Interesses. a assis
tência qUe se fizer necessária em pessoal, material, instalaçóses e serviços administrativos.

Art. 24. O custo de administração do FUNRURAL. em cada exercido. não poderá
exceder ao valor correspondente li 10 '; (dez por cento I da receita realizada no exercício
anterior.

Art. 25. As despesas de organizaç:3.o dos serviços necessários à execução desta Lei
Complementar, inclusive instalação adequada do Conselho Diretor e dos órgãos da es
trutura administrativa do FUNRURAL. serão atendidas pelos recursos deste. utilizando-se,
para tanto. até 10(;; (dez por cento) das dotações das despesas previstas no orçamento
vigente.

Art. 26. Os débitos relativos à contribuiçáo fixada no item I do artigo 15, bem
assim as correspondentes multas impostas e demais cominações legais, serão lançados
em livro próprio destinado pelo Conselho Diretor à inscrição da divida ativa do
F'UNRUNAL.

Parágrafo único. É considerada líquida e certa a dívida regUlarmente inscrita no
livro de que trata este artigo, e a certidão respectiva servirá de título para a cobrança
judicial, como divida pública, pelo mesmo processo e com os privilégios reservado.., à
Fazenda Nacional.

Art. 27. Fica extinto o Plano Básico da Previdência Social. instituído pelo Decreto
lei nl} 564, de 11} de maio de 1969, e alterado pelo Decreto-lei nO 704, de 14 de Julho de
1969, ressalvados os direitos daqueles que, contribuindo para o INPS pejo referido
Plano. cumpram período de carência até 30 de junho de 1971.

§ 1° As contribuições para o Plano Básico daqueles que tiverem direito assegurado.
na forma deste artigo, serão recolhidas somente em correspondência ao periodo a encer
rar~se em 30 de junho de 1971, cessando o direito de habi/itaçã.c aos benefícios em 30 de
junho de 1972.

§ 20 Caberá a devolução das contribuiçôes descontadas, já recolhidas ou nâo.
àqueles que, havendo começado a contribuir tardiamente, não puderem cumprir o
periodo de carência até 30 de junho de 1971.

~ 3° As empresas abrangidas pelo Plano Básico são incluidas como contribuintes
Cio Programa de Assistência ora instituido, participando do seu custeio na forma do
tlisposto no item I do artigo 15, e dispensadas, em conseqüência, da contribuição relativa
ao referidO Plano. ressalvado o disposto no ~ Ig.

Art. 28. As entidades Sindicais de trabalhadores e de empregadores rurais poderão
ser utilizadas na fiscaHzação e identificaçâo dos grupos rurais beneficiados com a presente
Lei Complementar e, mediante convênio com o FUNRURAL, au){ilíá~lo na implantação.
divulgação e execução do PRORURAL.

Art. 29. A empresa agroindustrial anteriormente vinculada, inclusive quanto ao
seu setor agrário, ao extinto Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários e.
em segUida, ao Instituto Nacional de Previdência SOcial, continuará vinculada ao sis
tema geral da Previdência SOCial.

Art. 30. A dotação correspondente ao abono previsto no Decreto-lei número 3.200,
de 19 de abril de 1941, destinar-se-á ao reforço dos recursos orçamentários do Ministé
rio do Trabalho e Previdência Social, es~dficamente. para suplementar a receita do
FUNRURAL, ressalvada a continuidade do pagamento dos beneficios já concedidos até
a data de entrada em vigor desta Lei.

Art. 31. A proporção que as empresas atingirem. 8. critério do Ministério do Tra
balho e Previdência Social, suficiente grau de organização. poderão ser incluídas,
quanto ao respectivo setor agrário, no sistema geral de Previdência Social, mediante
decreto do Poder Executivo.

Art. 32, 't licito ao trabalhador ou depentlente menor, a critério do FDNRURAL.
firmar rec;ibo de pagamento de benefício, independentemente da presença dos pais OU
tutores.
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Art. 33. Os beneficios concedidos aos trabalhadores rurais e seus dependentes,
salvo quanto às importAncias devidas ao Jl'UNRURAL, 806 descontos aut.orlz&dc& ])OI'
leI, ou derivados da obrigação de prestar alimentos, reconhecldoa judJc1almente, n&o
poderio ser objeto de penhore., arresto ou seqUestro, sendo nulu de pleno direito
qualquer venda ou cessA0, a constJtutçl.o de qua.lquer ônus, bem âsalm • outorga de
poderes irrevogáveis ou em causa própria para a respectiva percepçAo.

Art. 34. Não prescreverá o direito ao benef1clo, mas prescreveria aB pnl8taçllea
não reclamadas no prazo de cInco anos. a contar da data em que forem devidu.

Art. 35. A presente Lei Complementar será regulamentada no prazo de 90 dias
de !lua publ1caçAo.

Art. 36. Terá aplicação imediata o disposto no arUgo 19 e seu I 19 , art1ro 22,
parágrafo único do artigo 23, artigos 25 e 27 e seus §§ e art~ 29.

Art. 37. FIcam revogados, a partir da vigência desta Lei. o titulo IX da Lei n9 ·UU.
de 2 de março de 1963, os Decretos-leis n'>ll 2'16, de 28 de fevereiro de 1967, 5M, de 19 dr
malo de 1969, 104, de 24 de iuIho de 1969, e o artIgo 29 e respeçtlvo pe.ré.grafo únIoo do
Dec. ·lei n9 3,200, de 19 de abril de 1941. bem como as demais disposiç6es em contrirto.

Art. 38. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publ1caçlo.

Brasma, 25 de maio de 1971; 1509 da Independência e ~ da Repübl1ca. - EMtLIO
G. M~DICI - Ântónio Ddttm Netto - L. F. CfTM Lima - Jvlio Barata - F. Rocha
LagõQ - Márfo Cláudio da CoSUl Braga. !D.O. de 26-5-71 - Rep. D.O. de 5-8-11 - Rap.
D.O. de 24-11-71 - Rep. D.O. de 25-11-71 - Rep. D.O. de 26-11-71,)

115) DECRETO-LEI N9 3.200, DE 19 DE ABRIL DE 1941
"Dispõe sôbre a organkação e proteçcfo do famUia.". (D.O. de 19-4-41.)

1161 DECRETO N9 69.919, DE 11 DE JANEIRO DE 19'72

Aprova o Regulamento do Programa de Assút!h&cia ao Trabalhador Rvrai.

O Presidente da República, no uso da atribuição Que lhe confere o artigo 81, item
UI, da Constituição. decreta:

Art. }9 :t aprovado o Regulamento do Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural. 1nstituldo pela Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de 1971. que com este
baixa.

Art, 2,° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação. revogadas as
disposições em contrário.

BrallÍlia, 11 de janeiro de 1972; 151" da Independência e 849 da República. - EJlILlO
G. MSDICJ - Júlio Barata.

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE AS8lS~CIA AO TRABALHADOR RURAL

TíTULO I

Dispo&içOu Preliminares

CAPíTULO I

DO& Bene/ídciri04

Art. 19 O ProSr&roa de Asalatêncla ao Trabalhador Rural (PRORURAL), mstl
tutdo pela Lei Complementar número 11, de 25 de maio de 1971. tem como beneficiários
o trabalhad0f rural e seus dependentes, na forma estabeleeidll. neate ResuIamento.

Parágrafo único.· A gestAo do PRORURAL caberá ao Fundo de AssiIt6ncla ao
Trabalhador Rural - PUNRURAL.

Art.:P São beneficiários do PRORURAL:

I - na qualldade de trabalhadores ru.rai8;

a) a pessoa fis1ca que presta seniÇOlS de natureza rural diretamente a empregador,
em estabelecimento :rural ou prédio J'ÓSueo. mediante aalãrI.o PBIO em dinheil'O ou
parte tt& nat14Tl1 e parte em dinheiro, OU por mtermédlo de empreiteiro OU OlJan!saçlo
que, embora não constitU1d08 em empresa, utWaem mAo-de-obra para produçlo e
fomectmento de produto agrário In nat"Tt1o;
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b) o produtor proprietário ou não, que, sem empregado, trabalhe na atividade
rural, Individualmente ou em regime de economia fam1liar, assim entendido o trabalho
dos membros da famma, indispensável à própria subsistência e exercido em condiçõ!!s
de mútua dependência e colaboração;

II - na qualidade de dependentes do trabalhador rural:

a} a espôsa, o marido Inválido, os filhos de qualquer condição menores de UI
(dezoito) anos ou inválidos, e as filhas solteiras de qualquer condição, menores de 21
(vinte e um) anos ou inválidas;

b) 1\ pessoa designada, que, se do sexo masculino, só poderá ser menor de 18 (de
zoito) anos ou maior de 60 (sessenta) anos ou inválida;

C) o pai inválido e 11 mãe;

li} os innáos de qualquer condição. menores de 18 <dezoito) anos ou inválidos, e as
innãs solteiras de qualquer condição. menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidas.

§ 19 A exJstência de dependentes de qualquer das classes enumeradas nas alíneas
deste item exclui do direito 1108 benefíci08 08 dependentes enumerados nas alínea"
subseqüentes. ressalvado o disposto nos §§ 39 e 49 •

! 2~ EqUiparam-se aos filhos, nas condições da alínea a, e mediante declaração
escrita do trabalhador rural:

a) o enteado:
D) o menor que, por determinação judicial. se ache sob sua guarda;

c) o menor que se ache sob sua tutela e não possua bens suficientes para o própr10
sustento e educação.

~ 3.~ Inexistindo esposa ou marido inválido com direito aos beneficios. a pessoa
designada poderá, mediante declaração escrita do trabalhador rural, concorrer com os
filhos deste.

§ 4'1 Mediante declaração escrita do trabalhador, o pai inválido e a máe poderão
concorrer cum a esposa ou marido inválido, ou com li pessoa designada. salvo se existirem
filhos com direito aos beneficios.

§ 5'1 A designação do dependente de que trata a alínea b do item II prescinde de
formalidade especial, valendo para esse efeitu declaração expressa do trabalhador
perante o FUNRURAL ou Sindicato de classe de trabalhadores ou empregadores rurai::;,
anotada na respectiva Carteira de Trabalho e Previdência Social. ou em documento
específico fornecido por qualquer das aludidas entidades.

§ 6<;1 Falecendo o trabalhador rural sem que tenha feito a designação prevista no
parãgrafo anterior, presumir~se-á designada sua companheira, Que ficará equiparada à
esposa, desde que comprovada aquela condição.

Art, 3'1 A dependência econõmica das pessoas indicadas na alinea 4 do item II e
no f 21' do artigo 21' é presumida, e das demais deverá ser comprovada.

Art. 4.° A perda da qual1dade de dependente ocorrerá:
I - Para os cônjuges casados civilmente, pelo desquite, quando expressa a perda

oU nnÜficia do direito à percepção de alimentos. ou pela anulação do casamento:
n - Para os cônjU8es casados segundo rito religioso, pelo casamento civil de qual

quer dêles ou pela separação de fato;
UI - Para a esposa que abandonar sem justo motivo a habitação conjugal e a ela

se recusar a voltar {m. 234 do Código Clvl1l. desde que reconhecida essa situação
por sentença. judicial;

IV - Para os filhos e os dependentes a eles equiparados pelo § 21' do artigo 2.'1 os
irzná06 e o dependente designado menor, ao completarem 18 (dezoito) anos de idade.
salvo se inválidos;

V - Para' as 11Ihas e as dependentes & elas equiparadas as iIm<is e a dependente
desJgnada menor, &0 completarem 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se inválidas:

VI - Para os dependentes invál1dos, em geral, pela cessação da invalideg;
VII - Para Ol!l dependentes do sexo feminino em geral, pelo matrimõnio;
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VIU - Para os dependentes em geral. pelo falecimento.

Art, 5° Para o trabalhador rural empregado, a Carteira de Trabalho e Prevídêncla
Social, devidamente anotada, será documento hâbil para li obtenção dos benefícios
do PRORURAL; para 8.li demais categorias de trabalhador rural e para os drpen
dentes. a condição de beneficiário será comprovada mediante documentos hà.beis. no
ato da respectiva inscrição no FUNRURAL. cabendo aos dependentes promové~la,

quando o trabalhador não o tenha feito. para a obtenção dos beneficios que lhes forem
devidos,

~ l° Na impossibilidade de obtenção da Carteira de Trabalho e Previdência Social.
ou nos casos em que não caiba a emissão desta, será admitida a apresentação de
documento que possa suprir a sua falta. fornec.idu por Sindicato de classe de trabalha
dores ou empregadores rurais. desde que contenha os elementos indispensáveis à Iden
tificação e qualificaçíW do trabalhador rural e seus dependentes. conforme instruções
que forem expedidas pelo FUNRURAL.

~ 2° Só será. feita a inscrição na oportunidade em que fór solicitado o beneficio
pecuniário.

~ 3.0 Aquele que for beneficiário de qulquer sistema de previdência social ni\()
fará jus aos beneficios previstos neste Regulamento. ressalvado o disposto no artigo 52.

CAPíTULO II

Dos Empregadores

Art. 6.° Considera-se empregador rural, para os efeitos deste Regulamento, a pes
soa física ou jurídica, proprietária ou não, que em estabelecimento rural ou prédio
rústico, explore atividade agrícola, pastoril, hortigranieira ou a indUstria rural. bem
como a extração de produtos primários, vegetais ou animais. em caráter permanente
ou temporário, dirptamente ou através de prepostos. com o concurso de empregados.

~ l~ Indústria rural é a atividade que compreende o primeiro tratamento dos
produtos agrários. sem transformá-los em sua natureza.

~ 2~ Estabelecimento rural é o imóvel destinlUio precipuamente ao cultivo da
tena, à extração de matérias-primas de origem animal ou vegetal, à criação, ir. recriação,
à invernagem ou à engorda de animais.

§ 30 O primeiro tratamento dos produtos "in natura" deriva.dos das e.t1vidadell
principais indicadas no parágrafo anterior compreende:

aI o beneficíamento. a primeira modificação e o preparo dos produtos agropecuá
rios e hortigranjeiros e das matérias-primas de origem animal oU vegetal para posteriOr
venda ou industrialização:

bJ o aproveitamento dos subproduW$ oriundos das operações referidas no pará
grafo anterior. de preparo e modificação dos produtos "in natura,"

~ 4° Não se considera indústria rural aquela que opera.ndo a primeira transtor·
mação do produto agrário. o altere na sua natureza, retirando-lhe a condição de maté
ria-prima,

~ 50 Os empregados de nivel universitário das empresas rurais ou daquelas que
prestam serviços de natureza rural a terceiros. bem assim o.s que exerçam suas atlvj·
dades nos escritórios e lojas das aludidas empregador8.li, não serão considerados benefi·
ciários do PRORURAL. mas vinculados ao Sistema Geral dI!' Previdência Soclal.

TITULO II

Dos Beneficios

Art. 7() O Programa de Assistência ao Trabalhador Rural consistirá na prestação
dos seguintes beneficio.s:

I - Aposentadoria por Velhice;
II - Aposentadoria por Invalidez;
IH - Pensa0;
IV - Auxilio-Funeral;
V - Serviços de Saúde;
VI - Serviço Social.
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CAPiTULO I

Beneficim Pecllnüirios

SEÇAO I

329

Aposentadoria por' ~'ell1lCe

Art. 80 A aposentadoria por velhice corresponderá a uma prestação mensal equi
valente a 50'; lcinquenta por cento i do salário-mínimo de maior valm no Pais e será
devida ao trabalhador rural que tiver completado 65 I sessenta e cinco I anos de Idade
e seja o chefe ou arrimo da sua unidade familiar

~ la Para o efeito e na forroa do disposto no artigo. considera -se'

1- Unidade faroiUar. o conjunto de pessoas vIvendo total ou parcialmente. sob a
dependência econômica de um trabalhador rural. na forma do ~l,·tigO 2". item 11. e seus
paragrafos 1~, 2°, 3° e 4".

Ir - Chefe da illlidade famiUar

ai o cônjuge do sexo masculino. ainda que casado apenas segundo rito relIgioso
e sóbre o qual recaia a responsabllH:lade econômica a Que se refere o ítem r:

bl o cõnjuge do sexo fenlinino nas mesmas condlçoes da alínea antenor. quando
ocorrer qualquer das hipóteses preVIstas no artigo 251 do Código Civil. desde qUe ao
outro cônjuge não tenha sido concedida aposentadoria por velhice ou invahdez;

c I o cônjuge sobrevivente ou aquele que. em razao de desquite ou anulação do
casamento civil. fiear com filhos menores sob sua guarda.

UI _. ArrImo da uhldade famHiar, na falta do respectivo chefe. o trabalhador
rural que dela faça parte e sobre o qual recaia. exclusivamente ou prepouderal1temente. o
encarg'o de mantê-Ia. entendendo-se, Igualmente. nessa condiç{lO, a companheIra. se
for o caso. quando à outra parte do casal não hOUver sido concedida aposentadorIa por
velhice ou in vahdez.

~ 2U Ocorrendo as hipôteses previstas nos parágrafos pnmeiro e segundo do artigo
326 do Código Civil ou se, em virtude de determinação judicial, roubeI' a guarda das
fHhos menores a um e outro cônjuge, ambos trabalhadores rurais. cada um deles sera
considerado chefe de uma nova unidade familiar. Fica ressalvada a obrigação quI;'
tenha sido atribuida. judicialmente, a Um deles. de concorrer para a Cl'iação e educação
dos fHhos comuns que estiverem .sob a guarda do outro.

~ 3a A aposentadoria por velhJce, assim como a aposentadoria por lI1valídez, será
também devida ao trabalhador rural que não faça parte de nenhuma unidade familial'.
nem tenha dependenh~s.

SEÇAo U

Aposentadoria por Invalidez

Art. 9° A aposentadoria por invalidez corresponderâ. a uma prestação igual à da
aposentadoria por velhice, e será devida ao trabalhador rural portador de enfermidade ou
lesão orgânica que o tome incapaz total e definitivamente para o exercicio de qualquer
atividade.

Parágrafo único. A incapacidade de que trata este artigo deverá ser devldam-::nte
caracterizada por meio de pedcia médica determinada pelo FUNRURAL.

Art. 10. Cabe ao medico ou medicos peritos a inteira responsabilidade pelo laudo
em que se fundamentar a decisão sobre a concessáo do benefício, sendo este devido a
partir da data do referido laudo.

Art. 11. Enquanto o aposentado não houver completado 55 anos, é facultado ao
FUNRURAL verificar, para efeito de manutenção ou cancelamento do benefício. se
persiste o respectivo estado de invalidez.

~ 1° Verificada a recuperação da capacidade de trabalho. o beneficia será extinto
a partir do segundo mês seguinte àquele em Que ocorrer aquela verificação.

* 2~ A aposentadoria por invalidez não será acumulável com a aposentadoria por
velhice e sómente será devida ao chefe ou arrimo da unidade familiar, ressalvada a
hipótese prevista no ~ 3° do artigo 8~
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SEÇAO 111

Penado

Art. 12. A penai.o por morte seré. devida aos dependente1l do trabalhador rurt.l
e conBJ..~tJri numa prestação mensal equiva.lente a 30% <trinta por cento) do lI&1árlo
minlmo de maior valor no PafB, a contar da data do óbito.

Art. 13. Por morte presswnida do trabalhador rural, declarada pela autoridade
judiciária compentente, depoJa de 8 (.seJa) meses de sua ausência, será concedida uma
pens10 prov1sórJa, na fonna estabelecidll. no artiIo anterior.

Art. H. Mediante prova hábil do desaparec1n.lenw do trabalhador, em Y1rtude de
aeidente, desastre (lU catástrofe, seus dependentes farAo Jus à penslo provilória referl.da
no artlg'o llnterior, Independentemente do prazo e da declaração judicial nele elà,tdos.

Parágrafo único. Verificado o reaparecJmento do trabalhador, cessará lmedtatarnente
o pagamento da pensA0 desobrigados os beneflcié.r1os do reembolso de qutJaquer Quantias
recebidas anteriormente.

Art. 15. A importAncia da pensA0 caberá ao conjunto dos dependentes do traba
lhador rural e será tateada enl cotas iguais entre os que a ela tiverem direito na data
da morte do trabalhador.

Parágrafo único. Havendo concordlnc1a expressa dos dependentes maiores e capa
ZeIl, a Importância total da pensio POderá ser paga àquele que, na unidade famillar,
substituJr o chefe ou o arrJmo falecido.

Art. 16. O beneficiárto perderá o direito à percepçio da respectiva cota de penaAo
pelos moUv06 enumerados no artigo 41', itens IV a VIII.

Parágrafo único. Não se ex~irá a cota de pensA0 da pessoa desJenada que,
pOr motivo de idade avançada, condição de saúde ou encargos domésticOll, nlI.o puder
angariar meios para o seu sustento, salvo nas hipóteses dos itens VII e VIII do art1Io 49.

Art. 17. sempre que se extinguir o direito a uma cota de pensA0, procedet'-se-à ..
novo rateio do valor original do beneficio, considerados apenas 08 pensJonJstas rema~

nescentes; extinto o direito do últbno penaioniBta, extingue-se a pensA0.

Art. 18. Enquanto o pensionista não houver completado 50 anoa, é tllC1l1tado ao
F'UNRURAL verificar, para efeito de manutePçAo ou cancelamento do benetfcto, se
per8JBte o respectivo estado de Invalidez.

SEÇAO IV

Au.nliD-Funerol

Art. 19. O Ru1Uo-funeral, no importe de lUn salário-m1nimD reg:lDllal, lIel'á defldo
pOr morte do trabalhador rural, chefe ()U arrlmo da unidade famJl1ar, e pago a quem.
dependente ou nAc, houver comprovadamente promovido, ia luas expensas, O sepultA
mento.

I 11' O dúlposto neste artJgo aplica-se, também, ao trabalhador rural a que se refere
O I 39 do artigo 8'9.

t 2\' Para a fiXação do valor do awd1to-funeral, será tomado pOr base o ulárto
m1nimo regional vigente na localldade em que se realizar o sepultamento.

C.AP1TULO II

Benelícftu mn SertlfQos

SECA0 I

Serviç08 de Sllticfe

Art. 20. oe serviços de ul"lde seria pre8tadOl com a amplitude que permitirem
OI 1'flCW'IOIl do PUNRURAL, em regime de gratUIdade total ou parcial, segundo • rendã
fammar e os encargos de familla do beneficJár1o.

I 19 A sratuidade total doe serviços de aaúde seri llmltac1.a, em pr1ncJpio. ~
benetJçiárlof:l usalariados em 1'U&l, 01.0 se estendendo. porém, &01 med1camentCll. IIJvo
nOll CUOI de internaçAo hospitalar.
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§ ~ Os serviços de saúde serão parcialmente custeados pelos beneficiários de que
trata a alinea b do item I do artigo 29 , consoante critério a ser estabelecido pejo Con
selho Diretor do FUNRURAL.

Art. 21. Os serviçOS de saúde compreenderão:
11) prevenção às doenças e educação sanitária;
bl 8$Slstência à maternidade e à infância;
C) atendimento médico e cirúrgioo em ambulatório, ou em regime de internação

hospitalar, ou, ainda, em domicillo;
d) exames complementares;
e) 8I;Sistência odontológica, cllnica e cirúrgica.

Art. 22. Adotar-se-á, para prestação dos serviços de saúde. o sJstema de subsídio
e, quando necessário, doação de equipamento, a cargo do FUNRURAL, mediante con
vênio deste com estabelecimentos hospitalares ou ambulatoriais mantid06:

11) pela União, Estados e Municfpios, desde que haja ate de autoridade competente,
permitindo que o subsidio seja conferido, diretamente, aos Estabelecimentos Convlm
nentes, como suplementação, devidamente registrada, dos seus orçamentos de custeio r
de inversão nosocomial ou ambulatorial, do exercicio;

b) por instituições de previdência social. caso em que o subsídio caberá direta
mente ao estabelecimento prestant~, como suplementação. devidam~nte escriturada, das
dotações do orçamento corrente daquelas instituições;

cl pOr Universidades e Fundações que apresentem abonadora folha de serviços
sociais;

dJ por entidades privadas de preferência com as de natureza beneficente;

e I por entidades sindicais de trabalhadores ou de produtores rurais;
f) par cooperativas de produtores rurais. cuja folha de serviçOS assistenciais as re

comende;
9') por empresas que empreguem recursos próprios no desenvolvimento dos servi

ços sociais;

Parágrafo único. Os subsidios conferidos aos estabelecimentos hospitalares ou am
bulatoriais pertencentes aos Estados ou Municípios, não poderão. em qualquer hipótese,
ser desviadoo da direta e imediata utilização pelo próprio estabelecimento, nos termos
collstantes do respecth'o convênio, sob pena de rescisão contratual.

Art. 23. Os serviços de saúde serão prestados em sentido coletivo sem objetivar o
C'ontrole do gasto individual relativo ao beneficiário, ou dos ajustes entre profissionais
e entidades prestadoras de serviços.

~ 1.0 O corpo clinico da entidade convenente de caráter privado terá ciência do con
rênio, mediante aposição da assinatura do seu representante no instrumento respectivo.

~ 2." ll: facultado ao FUNRURAL SQJ1citar a audiência do Conselho Federal de
Medicina ou dos correspondentes Conselhos Regionais sobre as relações entre as entidades
privadas convenentes e respectivo corpo clínico, sempre que naquelas relações resultem
circunstâncias prejudiciais ao atendimento -los trabalhadores rurais.

~ 3." Nos convênios. deverá ser prevista a forma de identificação do beneficiário.
de modo a ensejar a efetiva prestação da assistência sem qualquer óbice burocrático.

Art. 24. Nos serviços de saúde poderá ser utilizado pessoal paramédico, desde que
aS condições locais o exijam, observadas as disposições do Decreto n.O 50.387, de 28 de
março de 1961.

Art. 25. O Conselho Diretor do F'UNRURAL procederá a estudos para o estabeleci~

menta de programas de ação, tendo em conta:

I - As disponibUidades financeiras;

11 - As peculiaridades nosológicas das regiões;
UI - A densidade demográfica regional;
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IV - A existência de meios de atendimento, nos locais considerados, dentro das
exigências técnicas.

.....t. 26. A construção, montagem ou ampliação de ambulatórios, postos e hospitais
onde inexistirem ou forem de insuficiente capacidade de atendimento, poderão, a critério
do Conselho Diretor, ser custeadas no todo, ou em parte, pelo FUNRURAL, sob a forma
de doação.

Art. 27. Em nenhum caso o FUNRURAL, por si ou seus prepostos, poderá contratar
ou manter pessoal para a realização dLreta de qualquer forma de prestação de serviços
de saúde ao trabalhador rural e dependentes.

SEÇA.O II

Serl,iço Social

Art. 28. O serviço social terá por finalldade propiciar aos beneficiários do PR04
RURAL melhoria de seus habitos e de suas condições de existência. medLante aluda
pessoal em suas diversas necessidades ligadas à assistência prevista neste Regulamento
e será prestado com a amplitude Que permitirem os recursos orçamentários do FONRURAL
e segundo as possibilidades locais.

Art. 29. O Serviço Social abrangerá, basicamente, as seguintes modalidades:

I - Assistência jurídica para habUitação aos beneficios, em juú:o ou fora dele, soli
citados os oficios da Justiça Gratuita, quando for o caso. e a colaboração das entidades
sindicais de trabalhadores e de empregadores;

II - Pesquisas destinadas ao conhecimento do meio rural. notadamente das reais
condições de existência e da capacidade dos beneficiários em atender às suas necessi
dades, inclusive participação no custeio dos serviços de saúde;

UI - Fornecimento de medicamentos aos beneficiários, na forma do art. l° do De·
ereto n9 68.806, de 25 de junho de 1971;

IV - Incentivo à habiUtação e aproveitamento, no meio rural, de pessoal destinado
ao desempenho de serviços auxiliares de enfermagem, obstetrícia e puericultura;

V - Colaboração com serviços de prevenção às doenças e de educação sanitária.

Art. 30. O serviço Sociai será executado mediante acordo ou convênio com entidades
sindicais rurais de ambas as categorias e órgãos federais, estaduais, muncipais ou lnstl·
tuições de direito privado consideradas de utilidade publica, inclusive estabelecimentos
de ensino. que mantenham serviços especiali:<:ados. sendo vedada a sua execução direta
pelo FUNRURAL. .

§ 1.° A orientação e supervisão do serviço social caberá a assistentes sociais diplo
mados.

~ 2." As atividades do serviço social poderão ser ell:ercidas por aultUiares acadêml
C05 de aervlço social, portadores de certificados de cursos especializados sobre a legisla
çio social e matérias correia tas, membros do magistério primário ou secundário dos
Est&dos ou Municipios e participantes de campanhas de alfabetização.

CAPíTULO III

DispOOit;óes Genéricas l'elativa.Y aos Bene/icios

Art. 31. lu> importâncias a que o trabalhador rurai tiver direito e deixadas de
receber em vida, serão pagas aos seus dependentes, e, na falta destes, reverterão ao
FtTNRURAL.

Art. 32. A concessão das prestações pecuniárias previstas neste Regulamento terá
inicio a partir do mês de janeiro de 1972, arredondando-se os respectivos valores globais.
bem como as cotas individuais da pensão. quando for o C&llO, para a unidade de cruzeiro
imediatamente superior.

§ L" O valor total da pensão relativo a um conjunto de dependentes, caiba ou
não arredondamento. das respectivas cotas, será igualada ao do conjunto imediatamente
anterior, Quando o valor total da pensão devida a este últ1mo resUltar maior.

§ 2.° Somente farão jus à pensão 00 dependenteli do trabaihador rural, chefe ou
arrimo d.& unidade familiar que talecer deoois de 31 de dezembro de 1971.
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Art. 33. Os benefícios pecuniários concedídos aos trabalhadores rurais e seus de
pendentes, salvo quanto às importâncias devidas ao FUNRURAL, aos descontos autori
zados pOr lei, ou derivados da obrigação de prestar alimentos, reconhecida judicialmente,
não poderão ser objeto de penhora. arresto ou seqüestro, sendo nulas de pleno direito
qualquer venda ou cessão. li constituição de Qualquer ônus. bem assim a outorga de
poderes irrevogáveis ou em causa própria para a respectiva percepção.

Art. 34. Não prescreverá o direito às prestações devidas aos beneficiários, prescre
vendo, porém, em 5 (cinco I anos, a contar da data em que forem devidas, as mensa
lidades ou pagamentos únicos de beneficios.

Art. 35. :t licito ao trabalhodor ou dependente menor, a critério do FUNRURAL.
firmar recibo de pagamento de benefício. independentemente da presença dos país ou
tutores.

Art. 36. O pagamento doS beneficios em dinheiro será efetuado diretamente ao be
ndiciário, sa1\'o apenas, nos casos de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de
locomoção. quando poderá ser feito a procurador. mediante autorização expressa do
FUNRURAL, se este não reputar inconveniente essa representação.

Art. 37. O FUNRURAL poderá pagar os beneficios mediante ordens de pagamento.
cbeques ou outros documentos hábeis a serem apresentados pelos beneficiários aos esta
belecimentos de crédito encarregados de efetuar os pagamentos. independentemente
de assinatura ou de aposição de impressão digital, comprovando-se a identidade pela
apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou documento fornecido pelo
FUNRURAL.

Parágrafo único. No caso de não ser o pagamento efetuado por est;;,belecimento
de crédito. é atribuído valor de assinatura, para efeiro de quitação em recibo de beneficio.
à impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, desde que aposta na presença de
pessoa credenciada pelo FUNRURAL.

Art. 3!1. O beneficio devido ao trabalhador rural incapaz para os atos da vida
civil será pago, a titulo precário, durante 3 (três) meses consecutivos, mediante termo
de compromisso. lavrado no ato do recebimento. ao cônjuge não separado judicialmente
e, na falta deste, aos pais oU descendentes, preferindo os mais próximos aos mais remotos,
e, dentre os do mesmo grau, os varões às mulheres, só se realizando OI; pagamentos sub
seqüentes a curador jUdicialmente designado.

Parágrafo único. O procedimento indicado neste artigo será observado, no que
couber, em relação aos lJeneficio.s devidos aos dependentes do trabalhador rural.

Art. 39. O atendimento dos beneficiários do PRORURAL será feito tendo em vista
que as prestações constituem direito legalmente assegurado, que apenas encontra limites
nas possibilidades administratiVas, técnicas e financeiras.

Art. 40. O FUNRURAL pOderá proceder, nos beneficios pecuniários. a descontos:
I ~ Autorizados por lei ou decorrentes de obrigação, judicialmente reconhecida. de

prestar alimentos;
Il - De importâncias devidas ao pr6prio FUNRURAL.
Art. 41. Quando o beneficiário receber, por intermédio de procurador. este deverá

firmar perante o FUNRURAL, de 6 (seis) em 6 (seis) meses, declaração de vida do
representado, ficando sujeito às sanções penais cabíveis no caso de falsidade da de
claração.

Art. 42. As dependentes maiores de 16 (deZeSSeis I anos assinarão perante o
FUNRURAL. por ocasião da habilitação às prestações "Termo de Responsabilidade", com
prometendo-se a comunicar imediatamente a alteração de seu estado civil que detennine
a perda da qualidade de dependente, ficando sUjeitas, em caso de omissão, às sanções
cabiveis.

Art. 43. A falta de cumprimento do disposto no artigo 41 acarretará a imediata sus~

pensão do pagamento do benetício, até qUe seja apresentada a declaração prevista.

Art. 44. Para a concessão e manutenção das prestações a beneficiáros residentes no
exterior, serão realizados acordos com os órgãos competentes dos respectivOI; paises, por
Intermédio do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
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Parágrafo 1Íll1co. Enquanto não forem reaUzadoa eaaes acordos, poderio tais en
cargos ser atribuldos pelo F'UNRURAL 8. organizações eapeclal1za4as locais, mediante
contratoa aprovadoa pelo MinJstérlo do Trabalho e Previdência BocJal, de modo que OI
beneficios sejam garantidos sem interrupção e em coodJçOes idênticas As do ten1tório
nacional.

Art. 45. A realtzaçAo das perIcias médicas destinadas à concessAo e à manutenç&o de
benefícios por invalidez serlÍ preferentemente atribuída a médicos do INPS, e, na falta
destes, às entidades com as quaJa o FUNRURAL mantlver convênio de ass1BUme1a mé
dica, facultada a revisio do laudo por médico que o F'UNRURAL designar, prevaiecendo as
conclusões deste último para efeito de avaUaçAo da Incapacidade do benefic1ár1o.

Art. 46. As Importãnclas que o benetlclá.rlo eventualmente receber a mais durante a
manutenção do beneficio serão reembolsadas ao F'UNRURAL em parcelas mensais nunca
superiores a 20% (vinte por cento) do valor da prestação, atendendo-se na f1x&çio do
numero das parcelas B. boa fé e iI. condição econômica do beneflcié.rl.o.

Art. 47. Responderá solidariamente com o benetlciado perante o FUNRURAL. pela
restituição de cotas de benefícios pagas. sem prejuízo das sanções penais cablvels, aquele
que inserir ou fizer inserir:

I - Nas folhas de pagamento de salários pessoas que Rio possuam efetivamente a
condiçAo de trabalhador rural;

II - Na Carteira de Trabalho e Previdência Social, declaração falsa OU diversa da
Que deveria ser anotada;

lU - Em quaisquer atestados ou documentoa necessários à concessão oU pagamento
de beneficio, declaração falsa oU diversa. da que deveri& constar.

Art. 48. O retardamento Injustificado do processamento dos pedidos de beneficio e
dos reCursos Interpostos, doa pagamentos de benefícioa ou da presta.çê.o dos semços, cona·
tltulrá falta grave em reiação aos servidores respol1lláveis e poderá determinar a reselsAo
dos contratos ou convênios firmados com terceiros, quando a estes for imputável a tnfra
çAo.

Art. 49. Para efeito de aposentadoria por velhice e apasentadoria por ioval1dez a
caracterização da qualidade de trabalhador rural dependerlÍ da comprovaçio do exerclcio
da respectiva atividade, durante 12 (doze) meses, ainda. que por períodos descontJouoa nos
lrês anos anteriores à data do pedido do beneficio.

Art. 50. Quando o beneficiário apresentar requerimento desacompanhado da do
cumentação necessária o FUNRURAL lhe concederá prazo de até 120 (cento e vinte) dJas
para a devida complementação, fornecendo ao Interessado comprovante da ocorrência.

Art. 51. A habillta.ção aos serviÇOS de saúde em favor de pe&SOiI8 que nlo sejam
beneficiários do PRORURAL será de inteira respoJ188bUldade das entidades ou organiza·
çOes credenciadas que expedírem as competentes gulas de encaminhamento. ficando facul
tado ao FUNRURAL, nos casos de ha.blUtação indevida, cancelar a credencial, sem pre.
juizo das sanções aplicáveis.

Art. 52. O ingresso do trabalhador rural e dependentes abrangidoa por este Regula
mento no regime de qualquer entidade de previdência social, não lhes acarretará a perda
do direito aos beneficios do PRORURAL enquanto nAo decorrer (I perlodo de carência ..
que se condicionar a coneeBSio das preataç6ea pelo novo regime.

'I1'n1LoO III
Do Custeio do PRORUBAL

C.u>mJLo 1

Fontu de Receita

Art. 53. O custelo do Programa de Auistêncla ao Trabalhador Rural será atendJdo
pelas aeguJntes contrlbulç6es:

I - De 2% (dois por cento). devida pelo produtor, sobre I) valor comere1l.1 dOll pro
duros rurais e recolhida:

a) pelO adquirente. consJgnatário ou cooperativa que ficam llub-l'OIados para esse
!Im, em todas aa obrlp.ç6ea do produtor;
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b) pelo produtor, quando ele próprio industriali~ar seus produtos ou vendê-los, no
varejo, diretllIDente ao consumidor.

11 - De 2,4% (dois e quatro décimos por cento), na forma da Lei Complementar n."
11, de 25 de maio de 1971.

§ lo Entende~se como produto rural todo aquele que, não tendo sofrido qualquer pro
cesso de industrialização, provenha de origem vegetal ou animal, ainda que haja sido
submetido a beneficiamento, assim compreendidos os processos primários de descaroça
mento, pilagem, descascamento, limpe~a e outros do mesmo teor, destinados à prepara
çáo do produto para consumo imediato ou posterior industrialização.

§ 29 O recolhimento da contribuição estabelecida no item I deverá ser feito até o
últlmo dia do mês seguinte àquele em que tenha ocorrido a operação de venda pelo
produtor, pelo consignatário ou pela cooperativa, ou a transformação industrial, quando
realizada pelo prõprio produtor.

§ 3" As contMbuições de que tratam os itens I e II são devidas a partir de L" de
jUlho de 1971.

§ 'I. A arrecadação da contribuição devida ao FUNRURAL, na forma do item I
deste artigo, bem assim das correspondentes multas impostas e demais cominações legais,
será realizada, preferentemente, pela rede bancária credenciada para efetuar a arrecada
ção das contribuições devidas ao Instituto Nacional de Previdência Social.

§ 59 A contribuição indicada no item II será recolhida para crédito do FUNRURAL
através da mesma guia em que figurarem as contribuições devidas ao INPS, no prazo
e sob as mesmas cominações legais a estas referentes.

§ 6," O INPS entregará ao FUNRURAL, obrigatoriamente, até o último dia do se
gundo mês subseqüente àquele em que haja ocorrido a arrecadação, a contribuição re
colhida nos termos do parágrafo anterior, acrescida, quando for o caso, dos correspon
dentes juros moratórios, multas e correção monetária:

§ 7,° E' fixado em 0,5% (meio por cento), calculado sobre o montante da arrecada
ção realizada em favor do FUNRURAL, o percentual a que se refere o parágralio 19 do
artigo 40 do Decreto-lei n" 1.146, de 31 de dezembro de 1970,

Art, 54. A falta de recolhimento na época prõpria da contribUição estabelecida no
item I do artigo anterior, sujeitará automaticamente o infrator à multa de lO'"; (dez
por cento) por semestre ou fração de atraso, calculada rsobre o montante do débito. à
correção monetária deste e aos juros moratórios de 1<c, (um por cento) ao mês sobre
aquele montante.

Are. 55. Integram a receita do FUNRURAL:
I ~ As multas, a correção monetária e os juros moratórios a Que estão sujeitos os

contribuintes por atraso no recolhimento das contribuições previstas nos itens I e II do
artigo 53;

II - As multas provenientes de outras infrações praticadas pelos contribuintes nas
suas relações com o FUNRURAL;

III ~ As importâ.ncias que, na forma do artigo 30 da Lei Complementar n." li, de
25 de maio de 1971, forem consignadas no orçamento do Ministério do Trabalho e Previ
dência Social para suplementar a receita do FUNRURAL;

IV - As doações e legados, as rendas extraordinárias ou eventuais, e os recursos 1n
cluldos no orçamento da União.

CAPtTULO II
Arrecaài:zção

Art. 56. A arrecadaoção da contribuição de que trata o item I do artigo 53, compre-
endendo seu desconto e recolhimento, obedecerá às seguintes normas básicas:

I - O cálculo para o recolhimento será efetuado:
a) pelo adquirente, em relação ao ""alor de compra;
b) pelo consignatário e pelo produtor que vender seus produtos no varejo, direta~

mente e.o consumidor, em relação e.o valor de venda.;
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C) peja cooperativa, em relação ao valor creditado ou pago aos associados pela ven
da de seus produtos;

d I pejo produtor, quando ele próprio industrializar os seus produtos. tomando-se
pOI' base o preço corrente no mercado:

11 - O desconto das contribuições sempre se presumirá feito oportuna e regularmente
pelas pessoas fisicas ou jurldicas sub-rogadas nas obrigações do produtor, não lhes sendo
licito alegar qualquer omissão a fim de se eximirem do recolhimento, ficando os dirIgen
tes de empresas e cooperativas pessoal e diretamente responsáveis pelas Importâncias que
elas deixarem de receber ou tiverem arrecadado em desacordo com este Regulamento;

~ l° A contribução a que se refere este artigo não Incide sobre os produtos vegetais
destinados ao plantio e reflorestamento, e sobre os produtos animais destinados • re
produção oU criação pecuária oU granjeira, quando vendidos peJo próprio produtor 11
quem os utilize, diretamen te, com aquelas finalidades.

~ 2.D O recolhimento da contribuição a Que alude o item 1 do artigo 53, serÍl efe~

tuado mediante guia própria, aprovada pelo F'UNRURAL e apresentada aos e~tabeleci·

mentos bancários arrecadadores Que deverão transferir, mensalmente, as importãncias
recolhidas, parI!. o Banco do Brasil S.A., que as creditará em conta especial. sob o
titulo "Fundo de Assistência ao Trabalhador RUral", à ordem do Conselho Diretor.

CP.PíTULO 111

Disposições Genéricas Relativas ao Custeio

Arl. 57. Os órgãos da administração direta, as autarquias federais e as sociedades de
economia mista, que estiver:!m em condições de colaborar diretamente com o F'UNRURAL,
poderão integrar o sistema arrecadador e fiscal deste no âmbito da!> respecU'fti iUTlsdí~

<;óes a critério do Ministro do Trabalho e Previdência Social.
Art. 58. O número de matricula dos contribuintes indicados no artigo 53. !tem l,

ahneas a e b, para fins de cadastro do F'UNRURAL. será o mesmo a eles atrlbuido pelo
Ministério da Fazenda no Cadastro Gera.l de ContribUintes.

Art. 59, Independe da matrícula a obrigação de recolher a contribuição de que trata
o item I do artigo 53 e, pOr outro lado. não haverá compensação entre contribuições de~

vidas e eventual crédito do contribuinte, prevalecendo, em qUlIlquer caso a regra "solVe
et l'epete".

~ 1~ Não haverá restituição de contribuições arrecadadas salvo na hipótese de reco
lhimento indevido.

~ 2,° O direit(l de pleitear a restituição prescreve em li (cinco) anos.

Art. 60. Não serão considerlldas quitadas as contribuições em débito recolhidas após
a notificação fiscal do seu lançamento, salvo se o recolhimento tiver sido autoriZado ex.
pressamente pelo f'UNRURAL.

Art, 61. Cumpre aos contribuintes do FUNRURAL, no que respeita à contribuição
prevista no item I do artigo 53:

1 - Recolher as contribuições devidas, na forma estabelecida no parágrafo 2~ do
mesmo artigo;

II - Recolher, juntamente com as contribuições em atraso, os juros moratórios, mul
tas, correção monetária e outros acréscimos I~ais;

III - Lançar, em titulos próprios de sua escrituração mercantil e fiscal. as operaç6ell
sujeitas à incidência de contribuição devida ao FONRURAL;

IV - Arquivar mesmo quando não obrigados, a escritunu;ao mercantil, durante 5
(cinco) anos, os livros e documentos re1erentes àquelas operações;

V - Entregar ao FUNRURAL, até fevereiro de cada ano, declaração autenticada
das informações fiscais pertinentes ao exerclcio anterior.

VI - Exibir à. fiscalização do FUNRURAL os livros e documentos .a que se reterem
os itens UI e IV.

Art. 62. E' facultada ao FUNRURAL a verificação dos livros de contab1lJdade e de
outras formas de registro das empresas ou contribuintes em geral, quanóo houver tun.
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dada suspeita de fraude ou sonegação, não prevalecendo, nesses casos, o disposto nos
artigos 17 e 18 do Código Comercial.

Parágrafo único. Ocorrendo recusa de apresentaçáo, ou sonegação dos elementos de
Que trata o item VI do lU"tigo anterior, ou no caso de sua apresentação deficiente, pOderá
o FUNRURAL, sem prejuízo das penalidades cabíveis, inscrever de ofício as importân
cias que reputar devidas, ficando a cargo do contribuinte o ônus da prova em contrário.

Art. 63. Os débitos relativos à contribuição fixada no Item I do artigo 53 (item I do
artigo 15 da Lei Complementar n,o 11, de 25 de maio de 1971, e respectivo parágrafo sex
to), assim como as correspondentes multas impostas e demais cominações legais, serão
lançadas em livro próprio destinado pelo Conselho Diretor à inscrição da dívida ativa
do FUNRURAL.

§ 10 1!: considerada líquida e certa a dívida regularmente inscrita no livro de que
trata este artigo. e a certidão respectiva servirá de título para a cobrança judicial como
dívida pública. pelo mesmo processo e com os mesmo privilegias e regalias reservadas à
Fazenda Nacional.

§ 2.° A inscrição de qualquer débito, bem assim a aplicação de multas aos contri
buintes do FUNRURAL. serão sempre precedidas de ampla possibilidade de defesa, obe
decendo o respectívo processo ao disposto no Ti tulo VI, Capítulo 11.

Art. 64. O FUNRURAL terá seus recursos financeiros depositados no Banco do
Brasil S. A., e utilizados de maneira que a receita de um semestre se destine à despesa
do semestre imediato, admitida a comunicação financeira de dois semestres sucessivos,
para efeito de equillbrio em relação à despesa.

Parágrafo único. A parte da receita mantida em reserva na forma deste artigo,
será transferida para contas de praz.o fixo no Banco do Brasil S.A., com direito aos
juros e à correção monetária regulamentares, ou aplicada em Obrigações Reajustáveis
do TesoW"o Nacional.

TíTULO IV

Gell(ão Econômico-Financeira e Prestação àe Contas

CAPíTULO 1
Orçamento

Art. 65. O orçamento geral e ana1.itico do FUNRURAL discriminara a receita por
fontes e a despesa por espécie para a gestão do PRORURAL. nos termos da Lei Com
plementar número 11-71 e do presente Regulanlento, obedecidos os princípios de unida
de, universalidade e anualidade.

Art. 66. O Orçamento do FUNRURAL será aprovado pelo Ministro do Trabalho e
Previdência Social.

Art. 67. A receita do F'tJNRURAL será Classificada na forma do Decreto-lei nO 21,
de 14 de novembro de 1966. como "Contribuições para Fins Sociais".

Art. 68. A despesa do FUNRURAL será classificada de acordo com o disposto no
artigo 179 do Decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, segundo o Plano de Contas
elaborado pelo Ministério do Planejamento e Coordenação Geral,

Art. 69. A elaboração da Proposta Orçamentária do FUNRURAL e li. sua execução
orçamentária obedecerão. ainda. às dispOSições e conceitos da Lei n" 4.320, de 17 dt
março de 1964, e suas modíficações.

Art. 10. Enquanto não for aprovado o orçamento geral do FUNRURAL, suas des
pesas correntes bem assim as de capital serão realizadas até o limite das cotas trimes
trais de sua Proposta Orçamentária.

Art, 71. Os creditos adicionais solicitados para atender a despesas não computadas
ou insuficientemente dotadas no orçamento aprovado para o exercício. dependerão da
existência de recursos e aprovação do Ministro do Trabalho e Previdéncia 8oclal.

Art. 72. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em
que forem concedidos. salvo se a autorização ocorrer dentro dos últimos 4 (quatro) me
ses do exercído financeiro, Quando poderão vigorar até o fim do exercido seguinte.

Art. 73. A Proposta Orçamentária do FUNRURAL deverá ser apresentada a~ 15
de dezembro de cada ano.
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CAPíTULO II

Exerci.cio Financeiro

A.rt. '14. O exercido financeiro coincidirá. com o ano eivil e compreenderá:

I - A receita nele realizada e depositada no Banco do Braall S. A., na Conta do
Fundo de Assistênc1a ao Trabalhador RUral à ordem do Conselho Diretor. ainda que re
ferente a exercfcios anteriores;

II - As despesas nele legalmente empenhadas.

CAPíTULO III

Contabilidade

Art. 75. A contabilidade do FUNRURAL será financeiro-orçamentária e reglatrará
os recursos do Fundo de Assistência a.o Tra.balhador Rura.l depositados em oonll. própria
no Banco do Brasil S.A., bem como a sua movimentação.

ArL 76. Os serviços de contabilidade serão organizados de modo a permitir o conhe
cimento dos fatos de natureza financeira na forma do artigo anterior, o acompanha
mento da execução orçamentária, a composição patrimonial. à qual se Incorporarão as
doações e legados. e a apropriação dos custos dos serviços.

Art. 71. A contabilidade do FUNRURAL manterá controle cadastral, através de
contas de compensação. dos débitos diversos e responsab111dade de tereelroa. que nto
influirão no resultado do exercício.

Art. 78. A contabilidade assegurará. ainda, o conhecimento analítico de todos os
bens permanentes que deverão ser devidamente caracteriZados.

Art. 79. Os documentos relativos à escrituração dos fatos da receita e da despesa
ficarão arquivados no órgão de contab1J1dade anaUtica e à disposição das autorid.ades
responsáveis pelo acompanhamento administrativo e fiscalIZação financeira.

Art. 80. Ressalvada a competência da Inspetoria-oeral de Finanças do Ministério
do Trabalho e Previdêncla Social e do Trib\1J1al de Contas da União as tomadaa de
contas serão realiZadas pejo órgão de contabUldade e verificadas pela auditoria Interna
do FUNRURAL.

Art. 81. A expedição das normas gerais para execução dos serviços de contabUidade
é de competência exclusiva da Direção do FUNRURAL. devendo seus executores obaer
vá-las fielmente. bem como fa.cilitar o acompanhamento da contabllizaçAo dos faloll, e
a auditoria periódica por parte do FUNRURAL, prestando os esclarecimentos e Infor·
mações requeridos,

Art. 82. O resultado económico-financeiro do exerciclo será apresentado nos Balan
ços Orçamentàrlo. Financeiro e Patrimonial e seua demonstrativos,

CAPíTULO IV

Pre~tação de Contas

Art. 83. O Conselho Diretor do FUNRURAL prestará contas da gestAo econ6mlco
financeira e oatrimonlal. na forma da legislação em vigor.

Paràgrafo único. A prestação de contas será elaborada pelo Orgão de CoPtabUldade
do FUNRURAL.

TITULO V

Do FUNRURAL

CAPíTULO I
Disposições PrelimifUU"es

Art. 34. Ao FIlndo de Assistência ao Trabalhador Rural - PUNRURAL - direta
mente subordinado ao Ministro do Trabalho e Previdência Social. caberi a execuçAo do
Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, nos termos deste Regulamento.

Art. 85. O F"JNRURAL tem personalidade jurldka de natureza autárquica e goza
em SUa plenitude, Inclusive no QUe .se refere aos seus bens. serviços e açoes, das repItas,
privilégl08 e Imunidades da Un1ão.
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Art. 86. A administração do FUNRURAL caberá. ao seu Conselho Diretor. que será
presidido pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social, ou por seu representante ex
pressamente designado, e integrado por este e pelos representantes dos seguintes órgãos:
Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Previdência Social.
bem assim de clLda uma das Confederações representativas das categorias econômicas
e profissionais agrárias.

Parágrafo único. Os Membros do Conselho Diretor e respectivos Suplentes indica
dos pelos órgãos e entidades de classe mencionados neste artigo. serão designados pelo
Ministro do Trabalho e Previdência Social.

Art. 87. O FUNRURAL será representado em Juizo ou fora dele pelo Presidente
do Conselho Diretor ou seu substil uto legaL

Art. 88. O Conselho Diretor do FUNRURAL poderá àelegar competência a diri
gente de qualquer nivel, de órgão integrante da estrutura administrativa da autarquia.

Art. 89. O FUNRURAL tem por foro o da sua sede, na Capital da República. ou o
da Capital do Estado. para os at.os do âmbito deste.

Parágrafo único. Quando autor. o FUNRURAL acíonara o réu no foro do domicílio
deste.

Art. 90. A representação do FUNRURAL em juízo poderá ser delegada a procura
dores do INP8, conforme for estaoelecido em convênio, ou. excepcionalmente nos casos
em que for impraticável ou tlispendiosa essa representação a advogados inscritos na
Ordem dos Advogados do Brasil mediant.e locação de serviços, na forma do Código Civil.
excluido qualquer vínculo empregaticlO.

CAPiTULO II

Estrutura Admi;dstrutit:a
do FUNRURAL

Art. 91. A estrutura administrativa do FUNRURAL compõe-se de órgàos de DIre-
ção Superior, de Supervisão e Controle Administratlvo ou Jurisdicional, e de Execução.

Art. 92. Constituem a Direção Superior:

I - O Conselho Diretor;

II - A Diretoria-Geral e os Órgãos que a integram.

Art. 93. A Diretoria-Geral será integrada pelos seguintes órgãos:

I - Consultoria Juridica;

II - Consultorla Médico-Social:

III -- Assessoria de Pessoal;

IV ~ Assessoria de Serviços Gerais;

V - Assessoria de Arrecadaçào e Fiscalização:

VI - Assessoria Financeira:

VII ~ Assessoria de Contabilidade e Orçamento;

VIII ~ Assessoria de Organização e Mêtodos;

IX ~ Assessoria de Relações Públicas e Divulgaçâo;

X - Assessoria de Obras e Instalações Hospitalares:

XI - Assessoria de Prestações Pecuniárias;

XII - Assessoria de Administração dos Serviços de Saúde;

XIII - tns~toria de Beneficios.

Art. 94. Ao Representante designado pelo Ministro de Estado para presidir o Con
selho Diretor caberá desempenhar as atribuições de Diretor-Geral do FUNRURAL.

~ lI' Quando náo houver o Representante a que se refere este artigo, as atribuições
de Diretor-Geral serão exercidas por quem o Ministro de Estado designar.

* 21' O Diretor-Geral será substituido em seus impedimentos eventuais pelo s€nldor
que ele próprio indicar e for designado pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social.



3"0 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLAT,V,'"

Art. 95. O Diretor~Geral terá um Adjunto que será o Chefe do seu Gabinete, com
a incumbência de auxiliá-lo no desempenho das suas atribulç6es de caráter representa~

tivo e das tarefas administrativas que lhe competem, em estreita colaboração com a
secretaria do Conselho Diretor.

Art. 96. As Diretorias Regionais, subordinadas à Diretoria Geral e sediadas, de
pereferêncla nas Capitais dos Estados constituem os órgãos de Supervisão e Controle
Administrativo do FUNRURAL nas respectivas áreas de atuação.

Art. 97. Integram as Diretorias Regionais:

I - A Assessoria Regional de- Arrecadação e Fiscalização;
II - A Assessoria Regional de Benefícios.

Parágrafo único. As DiJ'etorias Regionais contarâo com um Setor de Assistência de
Serviços Gerais.

Art. 98. São órgãos de execução:

I - As Representações Locais subordinadas às DiJ'etorias Regionais e localizadas
onde convier;

11 - As entidades de qualquer natureza com as quais o FUNRURAL manU"er con
vênio para a prestação de serviços.

Art. 99. Haverá na sede de Comarcas, como órgão de controle Jurisdicional, uma
Comissão RevisOra, constituída de 1 (uml representanre do Ministério público, Ilue a
presidirá, com direito, inclusive, a voto de qualldade, de 1 (um) representante de Sindi
cato Rural, 1 (um) representante de Sindicato de Trabalhadores Rurais, e uma pessoa
grada da localidade indicada de comum acordo pelas Federações rurais de ambas as
ca.tegorias, e aprovada. pelo Conselho Diretor.

* 1° Quando inexistir qualquer dos Sindicatos mencionados neste artigo, caberá à
respectiva Federação fazer a indicação do representante classista.

~ 2° De acordo com as con"eniências administratiVas, a jurisdição de uma Conússlo
ReviSQra poderá abranger mais uma Comarca ou estender-se a Municípios de Comarcas
diferentes.

* 3° Não sendo possivel a designação do representante do Ministério Público, a.
escolha, pelo Conselho Diretor, p.9.ta a presidência da Comissão Revisora deverá recair
em bacharel em direito, de preferência ocupante de cargo público cujas atribuições nAo
sejam incornpaUveis com as funções de membro da aludida Comissão.

~ 4° Na sede de Comissão Revisora em QUe existir mais de um Representante do
Ministério Público a escolha, dentre eles. para Presidente, caberá ao Conselho Diretor.

CAPíTULO In

Competéncio.

SEÇAO I

Do Conselho DiretoT

Alt. 100. Ao Conselho Diretor do FUNRURAL compete:
I ~ Aprovar o seu regimento interno:
II ~ Estabelecer diretri'Z,es !lara. a administração do FUNRURAL;
UI - FiJtar critérios 'para a celebração de convênios. contratos e acordos;
IV ~ Elaborar os orçamentos anual ou plurianual do FUNRURAL e os planos de

aplicação de seus recursos;
V - Submeter à. Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho e Previdência SOcial

para aprovação pelo Ministro, os orçamentos do FUNRURAL, quando nAo tenham Bldo
subscritos por aquele Titular, na qualidade de Presidente do Conselho Diretor;

VI - Acompanhar a execução orçamentária, através de balancetes mensal!> ll. serem
apresentados pela Diretoria Geral;

VII - Submeter anualmente ao Tribunal de Contas da União. até 31 de maio do
exercício subseqüente. a prestação de contas de sua gestão com os documentos previstos



ABRIL A JUNHO - 1912 341

no artigo 42 do Decreto-lei nO 199. de 25 de fevereiro de 1967, e o pronunciamento do
Ministro de Estado quando não tenha subscrito a prestação na qualidade de Presidente
do Conselho Diretor;

VIU - Baixar normas para a boa execução dos serviços;

IX ~ Dirimir dúvidas na aplicação das normas disciplinadoras da execução do PRO
RURAL e da ação administrativa do FUNRURAL;

X - Julgar, em ültima e definitiva instância, os recursos interpostos das decisões
das Diretorias Regionais, na forma deste Regulamento.

Art. 101. O Conselho Diretor decidirá por maioria de votos de seus membros, ca
bendo ao seu Presidente. inclusive, o voto de qualidade.

Art. 102. As decisões do Conselho Diretor serão fundamentadas e terã.o a denomi
nação de Resoluções.

Art. 103. O Conselho Diretor tera uma Secretaria, à qual cabeni. executar OS tra
balhos taquigrâticos. administrativos e de documentação de interesl;e do Conselho.

8EÇAO II

Do Presidente do Conselho Diretor

Art. 104. Compete ao Presidente do Conselho Diretor;

I - Presidir as reuniões do Conselho;

rI - Requisitar e designar servidores para as funções de direção superior, chefia,
supervisão, assessoramento, secretaríado e outras QUe forem incluídas na Tabela própria,
bem como disperu;ar os respectivos ocupantes;

lU ~ Elaborar, no:; termos da legislação vigente, o relatório anual do FUNRURAL
e submetê-lo à aprovação do Conselho Diretor;

IV - Determinar a realiZaçáo de sindicâncias e a instauração de proceSsos admi
nistrativos praticando os atos conseqüentes e submetendo-os, quando for o caso. com
seu pareçer, à autoridade competente para decisão final;

V - Designar os membros das Comissões Revisoras, cuja indicaçáo tenha sido apro
vada pelo Conselho Diretor.

VI - Assinar cheques com o Assessor Financeiro;

VII - Endossar cheques para crédito do FUNRURAL em conta bancária ou delegar
essa competência ao Assessor Financeiro.

SEÇAO IH

Do Diretor-Geral

Art. 105. Ao Diretor-Geral incumbe;

I - Coordenar, controlar e supervisionar a execuçâa dos serviços dos Órgãos de Di·
reçã.o Superior e das Diretorias Regionais;

li - Promover a instrução dos processos e o preparo dos expedientes a Serem subme
tidos ao Conselho Diretor, emitinClo o seu pronunciamento, Quando for o caso:

111 - Elaborar o programa de aplicação dos recursos do PUNRURAL, por exerelcio,
e o respectivo orçamento, submetendo-os ao Conselho Diretor e bem assim preparar o
relatório anual da administração do FUNRURAL;

IV - Supervisionar a movimentação financeira do FUNRURAL;
V - Apresentar ao Conselho Diretor os balancetes mensais para o acompanhamento

da execução orçamentÍlria;
VI - Preparar as prestações de contas da gestão do Conselho Diretor;
VII - Bailtar ordens e instruções de serviço;
VIII - Fixar adiantamento básico para que o Assessor Financeiro po$Sa atender a

pequenas despesas de pronto pagamento;
IX ~ Cumprir e faz.er cumprir as deliberações do Conselho Diretor:
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x - Autorizar o deslocamento dos servidores para missões especificas;
XI - Autorizar as despesas e pagamentos de responsabilidade do FUNRURAL;
XII - Superintender. em geral, todos os serviços administrativos do FUNRURAL.

SEÇAO IV

DilS Dil"etol"Í4s Regionais

Art. 100. Aos Diretores Regionais incumbe:
I - Coordenar e supervisionar a execução dos seniços do FUNRURAL nO$ respec

tivos Estados;

II - Julgar, no âmbito de sua jurlsdiçio, os recursos interpOStos:
a) por ~neficié.rios do PRORURAL, das decisões proferidas pelas Comissões Revi

soras:
bl por contribuintes diretos do FUNRURAL <artigo 15, item I, alineas 11 e b da Lei

Complementar n9 11, de 25 de maio de 19711, das decisões proferidas pelas Asseasorias
Regionais de Arrecadação e Fiscalização.

Parágrafo tinico. Caberá aos Setores de Assistência de serviços Gerais exercer as
atividades~meio de interesse dos órgãos integrantes das Diretorias Regionais.

Art. 101. Compete às Assessorias Regionais:
1 ~ A Assessoria Regionlll de Arrecadação e Fiscalização:
4~ orientar coordenar e controlar a execução dos serviços de sua especialidade no

Estado;

b I decidir. em primeira instância as questões em Que sejam interessados os contrl~

buinte!'. do FUNRURAL (art. 15 item l, alineas a e O, da Lei Complementar nO 11, de 1:i
de maio de 19711;

cJ instruir OS recursos interpostos contra suas decisões e encaminhá-los com o seu
pronunciamento à apreciação do Diretor Regional;

Il - A Assessoria Regional de Beneficio:
aI orientar, coordenar e controlar a execução dos serviços de sua especialidade, no

Estado;
bl instruir os recursos interpostos contra decisões das Comissões Revisoras e enca

minhá-los com o seu pronunciamento à apreciação do Diretor Regional.

SEÇAO V
Das Representações Locais

Art. 108. As Representações Locais poderão abranger mais de um municipio do
mesmo Estado, munic!pios de Estados diferentes ou apenas parte de um mesmo muni
c1pio. conforme o aconselnarem 05 interel5Ses administrativos oU para melhor atendimento
dos beneficiários.

Art. 109. Compete às Representações Locais:

I - Executar os serviços de identificação dos habililandos ao PRORURAL;

11 - Conceder e manter beneficios peçuniários;

III - Dirimir duvidas quanto ao encaminhamento de beneficiários 80s prestadores
de serviços de saúde, ou habilitá-los ao atendimento junto à.quelas enUdades, Quando
não houver Sindicato ou órgão de servic;.c social que o façam;

IV - Autorizar pericia médica para fins de (:oncessão de benefkio por invalidez:

V - Manter o cadastro dos contribuintes indicados nas alíneas a e b do item I do
art. 15 da Lei Complementar n G 11. de 25 de maio de 1971:

VI - Expedir os certificados de regularidade de situação dos contribuintes referidos
no item anterior:

VII ~ Orientar os contribuintes dQ FUNRURAL objetivando o incremento da arre~

cadaçâo (art. 15. item I da Lei Complementar nG 11-711 e colher 06 elementos que
facilJtem 11 respectiva ação fiscalizadora.
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SEÇAO VI

Das Comissões Revisoras
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Art. 110. As Comissões Revisoras caberá apreciar as reclamações formuladas por
beneficiários diretamente ou por intermédio da respectiva entidade sindical ou órgão
de serviço social, contra:

I - Decisões das Representações Locais da jurisdição, em matéria de beneficios
pecuniarios, inclusive inscrição e qualificação de beneficiários;

Ir - Recusa de atendimento, ou atendimento insatisfatório, por parte de entidades
com as quais o FUNRURAL mantiver convenio para prestação de serviços de saúde e
serviço social;

IH Exigência indevida de participação do trabalhador rural ou de pendente no
custeio da assistência a que se refere o item anterior.

CAPiTULO IV

Disposições genéricas relativas li Administração

Art. 111. Os serviços administrativos destinados ao cumprimento do PROGRAMA
DE ASSIsTll:NcIA AO TRABALHADOR RURAL serão executados diretamente pelo
FUNRURAL ou mediante convênios ou contratos com entidades públicas ou sindicais, ou
pessoas juridlcas de direito privado, sob a forma de "serviços de terceiros".

Art. 112. Caberá ao INPS, pela sua rede operacional direta. e sem prejuizo de seus
interessell prestar ao FUNRURAL. na forma do artigo anterior, a assistêncía que se
fizer necessária em pessoal, material, instalações e serviços administrativos.

Parágrafo único. Serão considerados como prestados à Previdência Social, os servi
ços do pessoal requisitado ao INPS para os órgãos estruturais do FUNRURAL, na (arma
do artigo 287 e seus parágrafos 20 e 30 do Regulamento aprovado pelo Decreto nO 60.501,
de 14 de março de 1967, e suas alterações.

Art. 113. As atribuições dos diversos órgãos do FUNRURAL não previstas neste
Regulamento serão fiXadas no Regimento Interno.

Art. 114. Os membros do Conselho Diretor e seus Suplentes, exceto o Ministro de
Estado, tomarão posse perante o Departamento do Pessoal do Ministério do Trabalho e
Previdência Social e os das Comissões Revisoras, perante o Diretor Regional do Estado
respectivo.

Art. 115. O~ membros do Conselho Diretor, inclUsive seu Presidente, farão jus à
gratificação de presença que for fixada na forma da Lei nO 5.708, de 4 de outubro de 1971.

Art. 116. O,; membros das Comissões Revisorall farão jus, igualmente, a uma gratifi
cação de presenca, observado o disposto no artigo anterior.

Art. 117. Os Suplentes dos membros do Conselho Diretor e os dos membros das
Comissões Revisoras serão convocados, nos casos de afastamentos dos efetivos, os primei
ros pelo Preside~lte do Conselho Diretor e os segundos pelos Diretores Regionais.

Parágrafo único. Nas faltas eventuais dos membros que integram os órgãos colegia
dos de qUe tratR o artigo, admitir-.se-â substituição automatica pelos respectivos Suplen
tes.

Art. 118. A tabela de gratificação do pessoal requillitado pelo FUNRURAL será
aprovada por decreto do Presidente da República, mediante propOsta do Ministro do
Trabalho e Previdência Social, na forma da Lei n.o 5.757. de 3 de dezembro de 1971.

Art. 119. As contas do FUNRURAL serão movimentadas, conjuntamente, pelo Pre
sidente do Conselho Diretor, ou seu substituto legal, e pelo Assessor Financeiro.

Art. 120. O custo de administração do FUNRURAL, em ca.da exercido, não poderá
exceder ao valor correSpOndente 10% (dez por cento) da receita realizada no exercício
anterior.

Art. 121. A prisão administrativa de servidor em exercicio no FUNRURAL será
decre1 ada ~lo Presidente do Conselho Diretor.
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CAPíTULO V

Divulgação do PRORUR.AL

Are. 122. A tUvulgação do PRORURAL terã. por objetivo, entre outros:

aI o esclarecimento e a orientação dos beneftciários, contribuintes e do público em
geral;

b} o conhecimento, pelos Interessados, dos atos e decls6es da admlnlstraçAo do
f'UNRURAL, Inclusive para efeito de recursos.

TITULO VI

Das Reclamações e dos ReLUTSOS

CAPíTULO I

Reclam4ÇÓes

Art. 123. Das decisões das Representações Locais e nos casos previStos nos Itens 11
e III do artigo UO, caberá reclamação para a ComisSão Revisora 50b cuia 1urllld\çlo
aquelas estiverem, nos casos previstos no artigo 110.

Art. 124. A Reclamação deverá ser apresentada li Representação Local dentro do
prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do In~ressado, e encamInhada em 72
(setenta e duas) horas, devidamente infl)l'mada, ao Presidente da Comissão Revlsora.

~ l.D A Reclamação deverá ser feita por escrito e, quando for o caso, Instruída com
os documentos em que se fundar.

§ 2.0 A Reclamação será registrada em livro prÓpr!.o, na Representação Local, que
dela fornecerá recibo ao Interessado.

Art. 125. Recebida a Reclamação, a Comissão Revisora proferirá sua declsão dentro
de 5 tclnco) dias. restituindo o exPediente em ~ (quarenta e oiOOI horas à Representa·
ção Local. que dUigenciará imediatamente no sentido de ser cientificado o reclamante.

Parágrafo unlco. Se a decisão da Comisslo Revisora, favorável ao reclamante, for
considerada pela Representação Local manifestamente contrária às norma:! vigentes,
será submetida, em 48 (Quarenta e alto) horas. com efeito suspensiVO, ao conhecimento
da Diretoria Regional Que poderá reformá·la em despacho fUndamentado, no prazo de
10 (dez) dias.

Art, 126. Da decisão contrária ao reclamante caberá recurso voluntário para a
Diretoria Regional do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias. contados da data da ciAnela.

CAP!'I1JLO II

Recur~

Art. 127. Os recursos Interpostos pelos beneficiários do PRORURAL contra as
decls6es proferida:; pela Comissão ~visora nos CallOS a que se retere o altilo UO seno
Julgados pela Diretoria Regional no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 128. As contestações das empresas e demaIs contribuintes contra as decla6es
do FUNRURAL relativas à contribuição de que trata o artigo 15, Item I. da Lei Comple
mentar n,O 11, de 25 de maio de 1971. e as multas, correção monetária e demais quest,ÕeS
em que sejam interessados. serio julgados pela Diretoria Regional do Estado.

Art. 129. O prazo para interposição dos recursos, Improrrogável e contado da ciência
direta do interessado ou, na falta desta, da pubUcaçlo do ato recorrido, será de 30
<trinta} dias, em Qualquer das hipóteses previstas no artigo 12~.

Art. 130. Das decisões proferidas pelas D1retorlas Reglonals e nas mesmas condi·
ç6es de prazo do artigo anterior, caberá recurso, em ultima e detlnltlva instlncla. para
o Conselho Diretor do FUNRURAL.

Parágrafo único. Nos casos dos débitos. o recurso para o conselho Diretor aomente
será admitido mediante depósito do valor da condenação ou apresentaçio de fiador
idôneo, feitos dentro do prazo do recurso.
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TíTULOS VII
Disposições Penais

Art. 131. Por infração dos dispositivos da Lei Complementar n.O 11, de 25 de maio
de 1971, os responsáveis ficarão sujeitos às seguintes multas. na forma deste Regulamento:

I ~ De 10% (dez por centol por semestre ou fração de atraso, calculada sobre o
montante do débito, pela infringência do disposto no parágrafo 2." do artigo 15 da Lei
Complementar n.O 11, de 25 de maio de 1971 {artigo 54);

11 - De 1 (Um> a 10 (dez) salários-minimos de maior valor no País, pela infrin
gência de diEpositivo, inclusive deste Regulamento, para o qual não haja penalidade
exrressamente cominada.

Art. 132. A aplicação das multas previstas no artigo anterior compete aos A~sessores

Regionaís de Arrecadação e Físcalizaçáo.
Art. 133. Verificada a infração, será lavrado o competente auto. sendo uma das

vias entregue ao infratal" mediante recibo, ou, em caso de recusa. remetída dentro ele 3
(três) dias por via postal com recibo de volta.

Parágrafo unico. O auto de infração será lavrado em caracteres bem legiveis. indi
ca.ndo o local, dia e hora de sua lavratura, e c:~nterá a descrição pormenorizada da in
fração.

Art. 134. O infrator pOdera, dentro de 15 I quinze) dias improrrogáveis, contados all
data do recebimento do auto, apresentar defe~a, dirigida ao Assessor Regional de Arre
cadação e Fiscalização.

Art. 135. Decorrido o prazo do artigo anterior, tenha Ou não a Infrator apresentado
dEfesa, () expediente será remetido ao Assessor Regional de Arrecadação e Fiscalização
QUe proferirá sua decisão dentro de 10 (dez l dias.

Art. 136. As multas. no caso do ítem II do artigo 55, serão graduadas segundo a
ocorrência ou ausência das circunstâncias agravantes previstas no artigo 137, observadas
as seguintes bases:

I - Na ausência de agravantes, a multa sera aplicada no grau mínimo;
II ~ As agravantes dos ítens IV a VI elevam a penalidade ao grau médio;
III - As agravantes dos itens I a IH elevam a penalidade ao grau máximo.
Are 137. Constituem circunstãncias agravantes tér o infrator:
r - Reincidido;
II - Tentado subornar servidor do FUNRURAL;
UI ~ Agido com manifesto dolo. fraude ou ma-fé;
IV - Incidido anteriormente em outra infração deste Regulamento;
V - Desacatado, por qualquer forma, no ato de verificação da infração, servidor

do FUNRURAL;
VI - Obstado, por Qualquer meio. a ação fiscalizadora do FUNRURAL.
Art. 138. A autoridade julgadora. em casos especiais, tendo em vista a boa-fé ou

a manifesta ignorância do infrator, ou no caso de ter este procurado espontaneamente
corrigir a falta em Que incorrera, pOlIera reduzir ou deixar de aplicar a multa, funda
mentando sua dicisão.

Parágrafo único. As decisões proferidas nos termos deste artigo serão revistas. de
oficio, pela autoridade hierarquicamente superior, salvo se se tratar do produtor a :J,ue
se refere a alínea b do artigo 3Q da Lei Complementar nO ll. de 25 de maío de 1971.

Art. 139. Constitui crime:
I - De falsidade ideológica, nos termos do artigo 299 do Código Penal, inserir ou

fazer inserir:
a) nas folhas de pagamento de salários, pessoas Que não possuam efetivamente a

condição de trabalhador rural:
b) na Carteira de Trabalho e Previdência SOcial, declaração falsa ou diversa da

que deveria ser anotada;
c) em quaisquer atestados ou documentos necessários à concessão ou pagamento de

beneficios, declaração falsa ou diversa da que deveria constar:
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11 - De esteJiona to, nos termos do artigo 171 do Código Penal:
a) receber ou tentar receber, dolosamente, qualquer beneficio do PRORURAL;
b) praticar, visando a usufruir vantagem IUcita, qualquer ato qUe acanete pre

juizo ao FUNRURAL;
cJ emitir e apresentar, para pllgamento pelo FUNRURAL, fatura de serviços nlo

elI:p.cutados ou nia prestll.dos.

Parágrafo Unlco. Para os fins deste artigo, quando for empresa que tiver praticado
a infração, a responsabilidade penal será do tItUlar da firma individual, OU doa a6ctos
solidários, gerentes, diretores ou administradores Que direta ou indiretamente UgadOll •
empresa, de modo permanente ou eventual, tenham praticado ou concorrido para a
prática do crime.

Art. 140. Julgados procedentes pelo FUNRURAL em decisAa definitiva, oa autos
referentes a infraçóes que importem nos crimes especificados no artigo anterior, eollll~

tHuiráo prova da materialidade desses crimes para os efeitos do artigo 158 do CódJgo
de Processo Penal.

Art. 141. Sob pena de reSpOnsabilidade (art. 66 da Lei das Contravenç6ea PenaJ8)
as autoridades administrativas do FUNRURAL que tiverem conhecimento da Infraç&o
p:!lIal promoverão, Junto às autoridades competentes, o procedimento criminal Cllblvel,
fernecendo os elementos comprobatórios do crIme.

nTULO VIU

Da Prescriçdo

Art. 142. ApIicam~se ao FUNRURAL os prazos de prescrição de que goza a Unilo
Federal. ressalvado o disposto nos artigos 34 e 143.

Art. 143. Prescreverá em 20 (vinte. anos o direito do FUNRURAL de receber ou
cobrar importâncias que lhe forem devidas.

Art. 144. A prescriçâo deverá ser declarada em qualquer instância pelo 6rglo
julgador que li verificar, não podendo ser objeto de relevaçAo.

'I1TULO IX
Disposíções Gerais e Tr/uuitóri4s

Art. 145. O "Dia do Trabalhador Rurar' sera comemorado pelo Mln1stérlo elo
Trabalho e Previdência Social como etapa decisiva, assinalada peja Lei Complementar
n.O 11. de 25 de maio de 1971, na marcha da integração progressiva do homem do
campo no Sistema Geral da Previdência Social.

Art. 146. Os débitos relativos ao FUNRURAL resultantes do disposto no Decreto·lei
n.O 276, de 28 de fevereiro de 1007, de responsabilidade dos adquirentes ou eonsl&ne.tê.rl06.
na qualidade de sub-rogados dos produtores rurais, e os de responsabUidade daqueles que
produzem mercadorias rurais e B.l; vendem diretamente aos consumidorell, ou ali tndus
tr.ializam, ficam isentos de multa e de corr~çõ.o monetária, sem prejulzo dos correspon
dentes juros moratórios. desde que recolhidos ou confessados até 22 de fevereiro de
1972.

Parágrafo único. Em relação ao periodo de 1.0 de março a 19 de outubro de 1967,
tlS adquirentes e consignatários de produtos rurais M; ficam obrigados a recolher ao
FUNRURAL as contribuiçóes a este devidas. Quando as tenham descontado do paga
mento Que efetuaram aos produtores, no referido período, pela compra dos referidos
produtos.

Alt. 147. A confissão a que se refere o arUgo anterior tera por objeto os débitos
relativos 11.0 periodo de 1.0 de março de 196'7 a dezembro de 1969, qu':! poderlQ ser
recolhidos em até 20 (vlntel parcell1.S mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a pri
meira no último dia útil do mês sub6eqil'!!hte ao da conf18são.

Parágrafo único. O parcelamento de que trata este artigo é condicionado âs ae~

guintes exigências:
(1,) consolidação da divIda, compreendendo as contribuiç6es em atraso e 08 res

pectlVOl! Juros moratórios, calculado«; até a data do parcelamento:
li) confJsslo expressa da divida apurada na forma da aUnea anterior;
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c) càlculo da parcela correspondente à amortização da dívida confessada e aos
juros de 10/, (um por cento. ao mês, sõbre os saldos decrescentes dessa mesma dívida;

d) apresentação, pelo devedor, de fiador idôneo, a critério do FUNRURAL, Que
responda solidariamente pelo débíto coru;olidado e demais obrigações a cargo do deye
dor;

e) incidência, em cada parcela recolhida posteriormente ao vencimento, da correção
monetária, juros moratórios de 1'; (um por cento. ao mês. além da multa variável de
10 P!' (dez por cento) até 50°; (cinqüenta por cento r do valor da parcela. graduada
~egundo o dispas! o no artigo 82 da Leí 3.807. de 26 de agosto de 1960. e respectiva regu~

I~mentação.

Art. 148. Ficam cancelados os debitos dos produtores rurais para com o FUNRURAL,
correspondentes ao periodo de fevereiro de 1964 a fevereiro de 1967.

Art. 149. Até que entre em vigor o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural.
o PUNRURAL continuará prestando aos seuS beneficiarias assistência médico-social, de
acordo com o sistema administrativo previsto no Regulamento aprovado pelo Decreto
n!' 61.554. de 17 de outubro de 1967, e dentro dos recursos consignados no orçamento
vigente, ressalvado o disposto neste Regulamento e na Lei Complementar número 11.
d~ 25 de maio de 1971. quanto à forma de Indenização devida ao INPS pela assistência a
que se rdere o parágrafo único do artigo 23 da referída Lei Complementar. e às ctes
p~~as de Implantação da noVa estrutra administratíva do FUNRURAL e organização dos
seUs serviços para a execução do PRORURAL.

Art. 150. Fica extínto o Plano Basico de Previdência Social, ihl;tituido pelo Decre
to-lei n.o 564. de 1.0 de maio de 1959. complementado pelo Decreto-lei n.o 704, de 24
de julho de 1969, ressalvados os direitos daqueles que. contribuindo para o INPS pelo
referído Planc" tenham cumprido periodo de caréncia até 30 de junho de 1971.

~ 1.0 Cessarão em 30 de junho de 1972. o direito de habilitação aos benefícios. pelo
Plano Bãsico. dos segurados que tiverem seus direitos assegurados na forma deste artigo.

§ 2.° Caberá a devolução das contribuições descontadas, já recolhidas oU não. àque
les que. havendo começado a contribuir tardiamente. não cumprirem o periodo de
cl'rência.

Art. 151. As empresas abrangidas pelo P:ano Básico são incluidas como contri
buintes do Programa de Assistencia ao Trabalhador Rural, participando do seu custeio
na forma do item I do artigo 15 da Lei Complementar nO 11. de 25 de maio de 1971,
ficando dispensadas, em conseqüência, da contribuição para o referido Plano, ressalvado
(} recolhimento, em relação ao período encerrado em 30 de junho de 1971, das contribui
ções correspondente~ aos segurados de que trata o artigo anterior e seu parágrafo primeiro.

Art. 152. Fica ressalvada a obrigatoriedade do recolhimento das contribuições devi
das ao FUNRURAL até 30 de junho de 1971. por força do disposto no Decreto-lei nO 276.
de 28 de fevereiro de 1967. respeitada a exceção estabelecida no parágrafo único do artigo
146 e (} disposto no artigo 148.

Art. 153. As entidades sindicais de trabalhadores e de empregadores rurais poderão
ser utilizadas em serviços de fiscalização e na identificação dos grupos rurais abrangidos
pelo PRORURAL. assim como, mediante convenio com o FUNRURAL, na implantação.
divulgação e execução daquele Programa. em complemento à colaboração espeCificamente
já prevista neste Regulamento.

Art. 154. A empresa agroindustrial anteriormente vinculada, inclusive quanto ao
seu setor agrário, ao extinto Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários e.
em seguida, ao Instituto Nacional de Previdência Social, continuará vinculada ao Sis
tema Geral da Previdência Social, sem prejuizo do recolhimento da contribuição a que
se refere o artigo 53, item I. al1nea b.

~ 1.0 Excluem-se cio sistema de que trata este artigo. SUbordinando-se ao regime do
PRORURAL:

aI os safrrstas. assim considerados os trabalhadores rurais cujos contratos tenham
sua duração dependente de variações estacionais da atividade agrária;

b) f)S trabalhadores rurais de empresa agroindustrial empregados exclusiva e com
provadamente em outras culturas que não a da matéria-prima utilizada pelo setor in
dustrial.
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* 2.° O INPS organizará. () c8.dastro dos empregados de setor agrário especifico das
empresas agroindustriais que se dediquem a outros tipos de culturas. tomando por base,
para a fixação dos respectivos quantitativos, o número de empregad06 que seria pro
porcionalmente necessário, num periodo de 12 ldozel meses, para produzir o volume
de matéria-prima absorvida anualmente pelo setor industrial, cabéndo • empresa, de
comum acordo com o sindicato proUssional que lhe corresponder e sob 11. orlentaçlo e
controle do INPS, elaborar a relação nominal dos trabalhadores que tiearAo vinculados
ao seu setor agrário especifico. para efeito de sua fillaçâo ao Instituto, e fazer a compe
tente anotação nas respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social.

§ 3.° Serão revistos pelo INPS, em consonância com o critério fixado no parágrafo
anterior. 05 processos pendentes de cobrança, administrativa ou judicial, instaurados
contra empresas agroindustriais com fundamento no artigo 5.° do Decreto-lei h.O 704,
de 24 de julho de 1969, e respectivo Regulamento (Decreto n.o 65.106, de 5 de setembro
de 1969), excluida a cobrança de multas e correção monetária em relação aos débitos
apurados na conformidade dest~ parágrafo, fazendo-se a devida compensação quando
tiver havido recolhimento jJelo Plano Blisico ou pelo sistema do FUNRURAL.

4.° O disposto no art. 5." do Decreto-lei n.O 70(, de 24 de julho de 1969, reproduzido
pelo artigo 29 da Lei Complementar n.O 11. de 25 de maio de 1971, abrange as empresas
agroindustriais que antes do advento do Estatu.to do Trabalhador Rural (Lei n." (.21(,
de 2 de março de 1963) já vinham contribuindo, inclusive em relação aos empregados
do seu setor agrário. para o extinto Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industrlá~

rios e, em seguida, para o Inst1luto Nacional de Previdência Socia.l, bem como lI.S que,
embora não o tendo feito, estavam compreendidas na disposição do art. 3.". Item 11, dos
Regulamentos aprovados pelos Decretos n."l: 48.959-A, de 19 de setembro de 1960, e 60.501,
de 14 de março de 1961, este último em sua primitiva redação.

~ 5.° O disposto no parágrafo anterior é aplicável a partir da vigência do Decreto~

lei n.O 704, de 24 de julho de 1969, salvo para as empresas agroindustriais da mesma
atividade, constituidas posteriormente. as quais ficarão induidas, quanto ao respectivo
setor agrário. no Sistema Geral da Previdência Social, a partir da vigência deste Re
gulamento farto 31 da Lei Complementar n.O 11, de 25 de maio de 19711.

Art. 155. A proporção que as empresas atingirem, a critério do Ministério do Tra~

balho e Previdência Social. suficiente grll.u de organiZaçAo, poderio ser incluidll8, quanto
ao respectivo setor agrário, no Slsternll. Gerai da Previdência Social, mediante decreto
do Poder Executivo.

Art. 156. O valor dos beneficios em manutenção será reajustada quando for alterado
o salário"minimo de maior valor no Pais. na mesma proporçáo e a partir da mesma data.

Art. 157. Na fase de implantação do PRORURAL, os reçUJ'liOS orçamentúios des
tinados ao Serviço Social serão aplicados prioritariamente na finalidade previllta no
artigo 29. item I.

Art. 158. Os representantes das categorill.s econômicas e profissional rurata nu
Comissões Revisora.s serão indicados ao Conselho Diretor do FUNRURAL pelos StncU~

catos que tenham jurisdição na sede das l"'...spectfvas Comarcas, na conformidade de
seus estatutos.

Art. 159. As atividades de direção superior e de supervisAo e controle administrativo
do FUNRURAL serão desempenhadas por pessoal requisitado na forma da legtslaçAo
vigente, enquanto nAo houver- sido criado o quadro próprio, de pessoal. da entidade, sob
o regime da Lei n.O 1. 711, de 28 de outubro de 1952, ou da Consolidaçio das Leia
do Trabalho,' segundo for estabelecido em decreto do Presidente da República. M tarefas
executivas serão realizadas, preferentemente. sempre que posaivel, de manelr& indireta,
mediante contratos ou convênios com pessoas jurldtcu de direito privado ou entfda.dea
públicas capllelt8.das a desempenhar os encargos de execuçAo, nos termos do artiIO lO,
e ~eus parágrafos, do Decreto-lei D.O 200. de 25 de fevereiro 'de 196'7.

Art. 160. As despesas de organJzaçAo dos serviços necessários à execuçio dI. Lei
Complementar O.D 11. de 25 de maio de 1971. Incluslve insWaçáo adequ.ad& do con
selho Diretor e doo órgãos da estrutura administrativa do P't1NRURAL, serio atendidas
com recursos deste. até o limite de 100/< (dez por cento) das despesas prevlatu no
orçamento vJgente.
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~ 1.0 As despesas li que se refere este artigo correrão por conta da dotação 412 ~
Serviços em Regime de Programação Especial. consoante o disposto no artieo 4.° do
Decreto n." 55.511, de 11 de janeiro de 1965.

~ 2.° O serviço de contabilidade efetuará os registros das despesas a que alude o
parágrafo anterior, de modo 11 permiUr. oportunamente. o conhecimento daquelas me
diante especificação.

Art. 161. Para aQueles que .la tiverem completado 65 tsessenta e cinco 1 anos de
idade em l.0 de janeiro de 1972, a aposentad~la por velhice só será concedida. nos termos
do artigo 8.° e seu parágrafo terceiro, se na data da publícação da Lei Complementar
n.O 11, de 25 de maio de 1971, tinham a condição de trabaihadores rurais. ou deixaram
de exercer a atividade de natureza rural. por !nativo de id(lde, mas permaneceram vivendo
no meio rural, na dependência deste.

Art. 162. Para aqueles que se encontrarem em estado de lnvalidez total e per
manente, em 1.0 de janeiro de 1972, li ap05eutadoria por invalldez só será concedida,
nos termas do art. 9.° e seu parágrafo único, se a referida condição de incapacidade
houver sido ocasionada ao tempo do exercício .d.e atividade rural, e desde que. nos últimos
três anos, contados até a data da puolicação da Lei Complementar nO 11. de 25 de
maio de 19'11. as vitimas se acharam vivendo no meio rural. na dependência deste.

Art. 163. Para efeito de sua atUalização. o PRORURAL, bem como o respectivo
sistema de custeio, serão revistos de dois em doiS anos pelo Poder Executivo, mediante
proposta do ServiÇQ Atuarial do Ministério do Trabalho e Previdência Socal.

Art. 164. Os órgáos do FUNRURAL têm li faculdade de rever as suas próprias de
cisões nas oportunidades dos recursos previ5tos neste Regulamento, tempestivamente in
terpostos.

Art. 165. Será obrigatória, a partir do mês d~ janeiro de 1972, para os contribuintes
do FUNRURAL, a que se refere o art. 15. lt-em I, alíneas a e b da Lei Complementar
n." 11, de 25 de maio de 1971, a apresentação àe Certificados de Regularidade de Sltuaçáo
e Certifü:ado de Quitaçáo expedidos pelo FUNl=tURAL nos Inesmos casos e para os
mesmos efeitos previstos nos artigos 141 e 142, da Lei n 9 3.807-60.

Art. 166. Os prazos fixados para os recursos previstos neste Regulflmenta serão con
tados, conforme o caso, da data:

ai da ciência pessDa] do interessado:
rIl do recebimento da. comunicação por via postal l'eg·istrada. aposta no "Aviso

de Retorno";
cJ da publicação do editaL

Ari. 167. Aplicam-se, subsidiariamente, aOll caaos omissos neste Regulamento. as
dispo~ições do Regulamento Geral da Prevldêncla Social, aprovado pelo Decreto n.U

60.501, de t4 de março de 1967, com suas alteraçlle3.

Art. 168. As duvidas na execuçâo deste Reguill.mento e da Lei Complementar n."
11, de 25 de maio de 1971, serâo resolvidas pelo M!nistro do TrabalhO e Previdência
Social que, inclusive, poderá criar, se entender necessário. como órgão de segunda
instância. para os recursos previstos no artigo 106, item n. alineas a e b, a Comhsáo
Revisora Regional, junto a cada Diretoria Regional lartigo 96) e integrada pelo titular
desta. que será presidente. e por um representante de cada Federação. da Agricultura
e dos Trabalhadores na Agricultura, designado pelo Ministro mediante indicação da
entidade representada. m.o. de 12-1-72, pág. 2581

1171 DECRETO m 68.806, DE 25 DE JUNHO DE 1971

lnsti(u/ a Central de Medicamentos (CEME)

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo Bl, itens
UI e V, da Constituição, decreta:

Art. 1.0 É instituida a Central de Medicamentos (CEME', órgão da Presidência da
Republiea, destinado a promover e organizar o fornecímento, por preços acessiveis. de
medicamentos de uso humano àqueles que. por suas condições económicas. nào puderem
adquiri -los.

Ari. 2° A CEME funcionará como órgão de deliberação coletiva. regulador da pro
dução e distribuição de medicamentos dos laboratórios farmacêuticos. subordinados ou
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vinculados aos Ministérios da M1\rinha. do Exército. da Aeronáutica, do Trabalho e Pre·
vIdência Social e da Saúde.

Art. 3." A CEME competirá. mantidos os programas de fabricaçlo e dlstrlbulçAo de
produtos dos mencionados laboratórios, bem como de compra de produtos ê. Indústria
privada, estabelecer um programa de cooperação e coordenação daqueles 6rg1.os com o
objetivo de ampliar e aperfeiçoar, em todo O terrItório nacional. a uslatêncl.. farma
cêutica, em condições adequadas à capacidade aquisitiva dos beneficiários.

Art. 4." A CEME será dirlgtda. por uma Coml.ssão. composta de um representante
de cada um dos Ministérios enumerados no ll.rtlgo 2." deste Decreto.

Art. 5." O Chefe e os membros da Comissão Diretora .serão nomeados pelo PreIJ·
dente da RepÚbUca.

Art. 6." O Instituto Nacional de Previdência Social custeará os serviços adm1nistra~

tivos da CEME. com verbas destinadas à assistência farmacêutica de seUS segurados.
e nos limites de um orçamento especial, aprovado pelo Presidente da RepllbUca.

Art. 7." Os funcionários encarregados dos serViÇOll admInistrativos da CEME serio
l'cqulsitados dos Ministérios enumerados no artigo 2."

Art. 8." Os representantes de Ministérios designados para a Comissão Diretora
receberão gratificação de presença, fixada pelo PresJdente da R~púbHca, pelas reuniões ..
que comparecerem, até o máximo de seis reuni6es por mês.

Art. 9.° A CEME poderá celebrar convênios com os Estados. o Distrito Federal, os
Territórios e os Municípios, bem como com outrss entidades de direito público ou pr1~

vado, para os fins visados pelo presente Decreto.
Art. 10. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
BrasiUa. 25 de junho de 19'11; 150" da Independência e 83° da República. - EM/LIa

G. MkD1Cl - Adalberto de Barros Nunes - Orlando Geisel - Julio Barata - Márcio
de Souza e Mello - F. Rocha LOllOO. - (D.O. de 25·6~'JU

118) DECREfO N9 70.045, DE 25 DE JANEIRO DE 1972

Dispõe sobre u tra.nslerêncio, pelo Banco do BrusU S. A., de C(mtTibuí.Çóes
arrecadada.s pelo INPS para o FUNRURAL.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81. item
lI!, da Constituição. decreta:

Art. 1." Flca o Banco do Brasil S.A. autorizado a transferir. automaticamente,
para o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - FUNRURAL, na forma do que
dispõe o artigo 35, J 3." da Lei n." 4.863. de 29 de novembro de 1965, as contribuições
instituídas pelo artigo 15. inciso 11, da Lei Complementar n." 11, de 25 de maio de
1971, bem assim a parte que corresponder a eSSali contribuições pOr multas. correção
monetária e juros moratórios, arrecadadas pelo Instltuto N9.Clonal de Previdência Social
- INPS.

~ 1.0 As trl!,nsferências de que trat. o arUgo serão efetUadas em importê.ncle. men·
sal, fixada, para cada trimestre, medlante Port1\ria do Ministro do Trabalho e Previdên
cia Social.

~ 2." As diferenças para mais ou para menos nas transferências serão apuradas. em
cada exercicio. pelo Instituto Nacional àe Previdência Social e compensadas pela en
tidade devedora à credora até 31 de março do exercfcio seguinte àquele em que forem
efetuados os recolhimentos.

Art. 2." O Instituto Nacional de Previdência Social e o Banco do Brasil B. A., através
de seus órgãos da especialidade. colocarão à diSpOSição do FUNRURAL, no que respeita
aos créditos deste, por arrecadação das contribuições e gravames a Que se refete o .rt. 1....
toou as informações esttltlsticas e contábela de aferição.

Art. 3.0 Este Decreto entrará em vigor nll data de sua publicação, revQgadali as
dispos1çOes em contrário.

Bras.ilia, 25 de janeiro de 1972; 1501' da Independência e 849 da República.
KMILIO G. MkDICl - Antõnio Delfim. Netto - Júlio Barll-!:e - <D.O. de 2iS~1-T2,
pág.735)
119) Mensagem lida pelo PresIdente MédicJ, na reunião mlnisteriaJ, no Palácio do Pla
nalto, a 29-3-19'71.
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I - PROJETOS APRESENTADOS

a) PROJETO DE LEI no SENADO ;'\'} :JH, DE lY60

Institui os distritos eleitorai.\' pmYl a elei(tio de Dqmtlldos,

(Do Sr, Milton OrTTllJOs)

Art, 19 Até quatro meses antes do pleito para deputados tednais, cada
Tribunal Regional Eleitoral dividirá o Estado soh sua jurisdição l'lll distritos
eleitorais, em número igual ao dos lugares a serem prc('lIchidos.

§ 1t,' Respeitados, (luanto po!;síveL os limites das zonas eleitorais, os dis·
tritos terão número aproximadamente igual de eleitores inscritos.

§ 2\' Nos municípios em (lue o corpo eleitoral ultrapassar o número pn-
visto no parágrafo anterior, far·se-á a subdivisão em distritos, englobando-se se
necessário, para fins de arredondamento, zonas eleitorais contíguas, de pCll'wno
eleitorado.
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Art. 2'1 Os eleitores de cada distrito só poderão votar em um dos l'UU'

didatos aí inscritos.

Parágrafo único, A transfcrenda de um para outro distrito, ainda que no
mesmo município, só poderá ser feita no prazo e nos termos da legislação em
vigor.

Art. 3'1 Os pal'tidos políticos, ao inscreverem seus candidatos, indicarão
o distrito em que cada um vai concorrer.

Art. 4'1 É permitida a inscrição do mesmo candidato até em três llistTitos
diferentes, sempre pelo mesmo partido.

Art. 59 As eleições serão processadas mediante cédulas oficiais, impress~ls

t' distribuídas pela Justiça Eleitoral.

§ I'! À direita da cédula oficial, constarão os nomes de todos os partidos,
por ordem alfabética, vindo a seguir, na mesma linha do lado esquerdo, o nome
do candidato do partido, se houver.

§ 29 Os nomes dos partidos e dos candidatos serão precedidos de um
retàngulo, para assinalação do voto.

§ 39 O voto poderá ser dado somente ao partido, no distrito onde este
não haja registrado candidato, e nesse caso influirá para o cálculo do quociente
eleitoral e do (j\lociente part"dário.

§ 4l
! F: nulo o voto dado a mais de um partido ou candidato.

Arl. 6~ Os resultados da eleição em todos os distrito~ do Estado serão
~omados, para verificação do quociente eleitoral e do quociente partidário, na
forma da legislação em vigor.

Art 7" Determinados os lugares que caibam ao partido, o respectivo
preenchimento se fanl segundo a ordem decrescente de votação nominal dos
~t'U~ eandidatos.

Parágrafo únko. Na hipótese prevista no art. 4?, será considerada, para
a colocação do candidato, aquele dos distritos onde haja obtido maior votação.

Art. 8Q Nas eleições para deputados às assembléias legislativas estaduais,
a divisão do Estado em distritos se fará nas mesmas bases e Iorma estabelecidas
nesta lei.

Parágrafo úni<:o. A permissão constante do art. 49 se estenderá, nessas
('Ieiçües, até cinco distritos para o mesmo candidato.

Art. 99 Do mesmo modo se procederá para as eleições municipais, nos
municípios em que haja mais de trios mil eleitores para cada vereador a ser
eleito, cabendo a divisão em distritos ao juiz da respectiva zona, com recurso
necessário para o Tribunal Regional Eleitoral

Parágrafo único. Se houver mais de um juiz eleitoral no município, a divi
são será feita de comum acordo entre eles, ou, não havendo unanimidade, pelo
Tribunal Regional Eleitoral. .

Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 25 de novembro de 1960.
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ftl$tificação

Em 1958, quando, na Câmara dos Deputados, se cuidou da aplicação da
cédula única às eleições para aquela Casa do Congresso, tive oportunidade, na
Comissão de Constituição e Justiça, de sugerir um projeto que, pela divisão
dos Estados em distritos de um candidato, facilitasse a aplicação do sistema da
cédula única. O projeto, embora sugerido, não chegou a ser apresentado, a fim
de que a inovação, pelos debates que provocaria, não perturbasse o andamento
do projeto em discussão. Veio daí a lei em vigor, que adotou, dentro do sistema
da circunscrição única e da numeração dos candidatos, a cédula oficial para os
pleitos legislativos.

A primeira aplicação dessa lei se fez agora no novo Estado da Guanabara,
para a eleição dos Constituintes. E muitas foram as críticas que se levantaram.
Efetivamente, sendo grande o número dos representantes a se elegerem e não
pequeno o número dos partidos políticos que concorrem, é facil estabelecer-se
a balbúrdia, sobretudo em Estados que elegem cerca de quarenta deputados
federais e o dobro de deputados estaduais. Em conseqüência dessas dificuldades,
chegou-se a sugerir a volta ao antígo sistema de cédula individual, o que seria
um retrocesso lamentável no caminho do aperfeiçoamento do nosso processo
eleitoral.

A cédula individual não pode voltar. Ela começa por afastar do pleito os
menos afortunados, (}ue não possam gastar vultosas quantias na impressão de
muito milhares de cédulas e na sua distribuiçãO pelo território de todo um Es
tado. Além disso, facilita a pressão sobre os eleitores e as mil e uma faces da
fraude. :f: esse um assunto sobre o qual não Se precisa insistir.

A solução, ass:m, deve ser a manutenção do sistema da cédula oficial,
com as alterações tendentes a facilitar-lhe a prática.

A divisão do eleitorado por distritos, com um ou alguns poucos candidatos
em cada um, tem sido lembrada, e há no Congresso projetos nesse sentido. Mas
apresentam todos o defeito de dar em conseqüência o sistema do voto majori
tário, o que é impossível em face da Constituição, que adotou em termos impe~

rativos a representaçáo proporcional (art. 134). Daí a necessidade de se con
ciliar o sistema distrital ou paroquial com a representação proporcional cons
titucíonalmente imposta.

Esse objetivo foi atingido peJo projeto, (lue se inspira em sugestões ofere
cidas, há alguns anos, pelo eminente historiador e pubHcista João Camilo de
Oliveira Torres, e mereceu aplausos em simposium realizado em São Paulo, a
que compareceram magistrados e estudiosos do assunto. Aplausos vieram tam
bém de outros setores interessados, ao lado de críticas e observações dígnas de
apreço, A estas dei a merecida atenção para formular o projeto noS tennos em
que é agora apresentado ao Senado, e o faço sobretudo com o próposito de
suscitar o debate parlamentar, cujas luzes poderão melhorar a proposição ou
mesmo sacrificá-la, pela revelação, que admito, de seus inconvenientes em maior
tomo do que suas vantagens.

Entre essas vantagens, enumerarei algumas:

1) O projeto facilita ao extremo a prática da célula oficial. Se esse sistema
é imprescindível à correção dos pleitos, urge torná-lo fácil, para que não seja
um embaraço aos eleitores. As grandes listas, a que o círculo único ohriga, serão
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eliminadas. Nos Estados mais populosos, sendo vários os partidos, os candi
datos serão algumas centenas. Inscrever-lhes os nomes seria adotar enonne
lista, de manejo penoso. Reduzi-los a números, como se fez no Estado da Gua
nabara, seria menos adequado e levaria facilmente o eleitor à confusão. A.lém
disso, o nome importa muito. Os partidos não têm por enquanto prestígio, tra
dição e organização suficientes para que o eleitor se contente com a legend'l.
Daí a importância que assume o nome do candídato, que é ainda, em nossa
realidade política, o que dá força aos partidos e o que interessa ao eleitor. Com
o sistema paroquial, como cada partido apresenta apenas um nome em cada
distrito, por muitos que os partidos sejam nem tão grandes e incômodas serão
as listas que o eleitor terá de utilizar. Além disso, a escolha lhe será mais fácil,
porque, via de regra, estará diante de nomes conhecidos.

2) No regime eleitoral vigente, vem se tomando insuportável a emulação
entre os candidatos do mesmo partido. Os pleitos são espetáculos de desarmonh
entre correligionários, comprometendo a coesão partidária. Se os partidos são,
constitucionalmente, essenciais ao regime, urge fortalecê-los pela homogenei
dade, e não dividi-los pelas lutas internas. O projeto evita esse inconveniente l~

permite que o partido funcione, transformando cada candidato em colaborador
ôos outros, dentro da mesma agremiação; e esta é que lucra.

3) A arregimentação eleitoral e partidária é mais simples, uma vez redu
zida a pequena área. Com isso toma-se mais fácil a eleição e não haverá
dificuldade em se encontrarem candidatos, livres de despesas eleitorais e dos
incÔmodos de uma atuação que, pelo sistema vigente, tem de se desenvolver
em pontos distantes do territÓrio estadual. No momento, é tão penosa uma
eleição que os partidos, ainda os maiores, não conseguem apresentar listas com
pletas. S6 quem tem condições objetivas excepcionais suporta ser candidato,
dispondo-se a uma arregimentação difusa. difícil e dispendiosa, mesmo ( é
óbvio) sem se ter em vista o vicio da corrupção. O projeto permite que qual
quer cidadão prestigioso e estimado em sua região ou em sua cidade possa
candidatar-se sem maiores sacrifícios.

4) Note-se que o projeto não chega a estabelecer propriamente a repre
sentaçâo distrital, mas o que institui é apenas a cotação por distritos. :e mais
uma técnica eleitoral do que um sistema de representação. Mas não há dúvida
que a votação, aproximando o eleitor do candidato, se torna mais autêntica. Não
há motivo para se invocar com inteira pertinência o precedente imperial da
"lei dos círculos"', que o Marquês do Paraná introduzira na reforma eleitoral de
1885. Mas merece ser recordado o famoso debate a que aquela reforma deu
causa e que Joaquim Nabuco registra em "Um Estadista do Império" (00. 1936,
vaI. I, p. 156). Paraná não temia a r.rocedência da crítica 9ue prenunciava o
risco de se encher o Parlamento de 'celebridades de aldeia', em prejuízo dos
grandes nomes nacionais, com experiência dos negócios públicos, mas sem
círculos eleitorais enfeudados a eles. A isso respondia o Presidente do Conselho
que os representantes saídos do novo sistema seriam mais autênticos e mais
atentos aos interesses que iriam representar e, de qualquer modo. seriam pre
feríveis aos "deputados de enxurrada".

Hoje, sobretudo se forem bem organizados os partidos, a crescente com
preensão do povo não impedirá que sejam votadas vitoriosamente nOS pequenos
círculos as grandes figuras, em torno das quais se congregue a opinião pública
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local, refletindo a opinião pública nacional t:' sadiamente orientada pelos parti
dos. Estes terão, na ressalva do art. 49 do projeto, o ensejo d(> facilitar aos seus
grandes nomes a possibilidade da vitória. Mas, como quer que seja, a prefe
rencia pelos homens do lugar, se pode prejudicar o brilho da representação,
assegura-lhe, por outro lado, autenticidade e legitimidade profundas, que con·
tribuem para fortalecer o regime democrático representativo. através da(lueles
"gênios invisíveis da cidade" a que se refere Cuilherme Ferrem.

5) Do ponto de vista da corrupção eleitoral, que é a grande chaga do
regime, talvez se argumente (lue. limitada a área de incidêlH:ia da compra d('
votos, ter-se-á facilitado o êxito dos corruptores. O argumento impressiona. Ma.>
há a considerar que, na pequena área do distrito, as resistências podem surgir
c()m mais eficácia, sobretudo se se arregimentarem os homens bons do lugar. A
vigilância será mais viva, maior o escândalo e mais terrível a desmoralização dos
que participarem da corrupção. De resto, poderão ser tomadas providencias
preventivas e repressivas no Código Eleitoral. E, de qualquer forma dificil
mente a incidência da corrupção será maior do que atualmente, quando ela se
dilui por montes e vales, generalizando, da parte de muitos candidatos. llm~

prática que tende a afastar os homens de bem dos prélios eleitorais.

Em suma, o que se pretende com o projeto é uma condliação do sistema
pr()porcional com a votação por distritos. Não se toca no preceito constitucinal,
mas adota-se uma técnica de votação (jue facilita o uso impre~cindível da cédula
oficial. Prestigiam-se os partidos, sem se lhes permitir o despotismo da escolha
dos candidatos, como sucederia com (J voto de legenda. Caminha-se para a
verdade eleitoral e, sobretudo, simplifica-se a missão do eleitor. que deve ser,
em última análise, a preocupação dominante do legislador. E as eleiçõe.s, ga
nhando maior naturalidade, serão mais autenticas e darão mais solidez e maiO!
legitimidade ao governo democrático.

As soluções políticas nunca são perfeitas e suscitam sempre um exame
comparativo das vantagens e desvantagens. O projeto vale como um convite a
esse exame, depois do que se decidirá se ele COnvem ou não à nossa realidade
sodal. Milton Campos.

DCN de 26-11-60.
PARECER NQ 1.044, DE 1965

Da Comissilo de Con.stituição e Justiça, ao Projeto de Lei n9 38,
de 1960, que in.stitui os distritos eleitorais para a eleição de deputados
federais.

Relator: Senador fosaphat Marinho

Este projeto. de autoria do nobre Senador Milton Campos, instituí os dis
tritos eleitoraiS para a eleição de deputados federais.

A matéria foi debatida, recentemente, em toda sua amplitude, quando se
procedeu à elaboração do novo Código Eleitoral. E a fórmula de criação dos
distritos eleitorais não mereceu consagração no projeto, já convertido na Lei
n9 4.737, de 15 de julho de 1965.

Em verdade, o assunto devia ser examinado no conjunto das medidas inte
grantes do Código Eleitoral, e não isoladamente, para evitar dissometrias pre
judiciais ao regime.
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Já agora, não cabe insistir na apreciação do projeto, que deve ser arqui
vado.

Sala das Comissões, em 26 de agosto de 1965. - Afonso Arinos, Presidente 
Josaphnt Marinho, Relator - Wilson Gonçalves - Menezes Pimentel - Jefferson
de Aguiar - Aloysio de Carvalho - Heribaldo Vieira - Edmundo Levi.

(DCN 31-8--65.)

b) PROJETO NQ 1.006, DE 1963

Introduz modificações no sistema eleitoral bra9ileiro, e dá outras
provid~ncias.

(Do Sr. Oscar Corr~a)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 São introduzidas na legislação eleitoral do País as alterações cons
tantes da presente lei.

Art. 29 As eleições para preenchimento dos cargos de Deputado Federal
e Deputado Estadual obedecerão à divisão em distritos e subdistritos eleitorais,
nos termos desta lei, feita, até oito meses antes do pleito, pelos respectivos
Tribunais Regionais Eleitorais.

~ 1Q Cada Estado terá o número de distritos eleitorais correspondentes
ao número de cadeiras de Deputados Federais a serem preenchidas e o número
de subdistritos correspondentes ao número de cadeiras de Deputados Estaduais
a serem preenchidas, menos as cadeiras que se destinarem aos Deputados
por votação geral (art. 1Q, § 1Q ).

§ 2Q O número de eleitores que comporá um distrito ou subdistrito elei·
toral será, aproximadamente, o quociente que se encontrar, dividindo~se o
eleitorado inscrito pelo número de Deputados Federais e Estaduais de cada
Estado, levando o T.R.E. em conta tais dados para a finalidade de estabeleci
mento dos limites dos dístritos e' subdistritos.

Art 3Q O distrito ou subdistrito poderá ser constituído por partes de
um município, todo um município ou mais de um, desde que não fragmen
tadas as zonas eleitorais.

§ IQ Quando o município corresponder a mais de um distrito ou subdis
trito eleitoral o Tribunal Regional Eleitoral, ouvidos os delegados dos partidos
políticos, promover-se-á a delimitação, obedecendo à jurisdição dos cart6rios
de registro civil, divisas administrativas, continuidade territorial e meios de
comunícação, dentr9 do prazo do art. 2Q

§ 2Q Antes de cada pleito para a Câmara Federal e a Assembléia Le
gislativa, e no prazo do artigo 29, o T.R.E. detenninarâ a revisão dos limites
dos distritos e subdístritos, tendo em vista as variações do número de eleitores
inscritos e o de Deputados a eleger.

§ 39 Da decisão do T.R.E. fixando os limites distritais ou subdistritais,
cabe re<:urso, dentro em 5 dias, para o T.R.E.
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Do registro de candidatos

Art. 49 Em cada Estado haverá, além dos candidatos indicados pelos
respe~tivos distritos, representantes gerais, no âmbito federal e estadual, elei
tos por votação em todo o território do Estado.

§ 19 O número de deputados eleitos por votação geral e mesmo no
âmbito federal e estadual, será o seguinte: São Paulo - 12; Minas Gerais
- 10; Bahia - i; Rio Grande do Sul - 6; Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro,
Paraná e Guanabara - 5; Maranhão - 4; Goiás, Paraíba e Santa Catarina
- 3; Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo,
Mato Grosso e Acre - 2.

Art. 59 Os partidos políticos, ao registrarem seus candidatos, o que se
fará até quatro meses antes do pleito, indicarão os distritos, ou snbdistritos
por que cada um irá concorrer.

§ 19 .E: permitida a inscrição do mesmo candidato: a Deputado Federal,
nos Estados de até 13 representantes, como candidato por um Distrito e Depu
tado por votação geral; nos de treze a vinte e nove, como candidato por dois
distritos e Deputado por votação geral; e nos de mais de vin~e e nove COHV)

candidato por três distritos e Deputado por votação geral; a Deputado Es
tadual: nos Estados de até cinqüenta representantes estaduais, com candidato
por um subdistrito e Deputado por votação geral, e nos de mais de cinqüenta
como candidato por dois distritos e Deputado por votação geral,

§ 29 No caso de ser eleito para Deputado por votação geral e distrital,
ou por mais de um distrito, o eleito optará por uma ou por outra, substituindo-o
o respectivo suplente partidário.

§ 3Ç1 Não é permitido o registro simultâneo de candidato a eleição de
âmbito diverso (Federal, Estadual e Municipal).

Art. 6Q Só será admitido o registro do candidato por uma circunscrição
eleitoral ao que obedecer aos seguintes requisitos:

1) ser eleitor no distrito há mais de dois anos, ou, no caso de candidato
por mais de um distrito, declarar, até um ano antes do pleito, sua inscrição
secundária, por outro ou outros, até mais três (artigo 59), e no de Deputado
por votação geral, da inscrição de eleitor no Estado há mais de três anos;

2) apresentar dec:laração pormenorizada dos bens que possuí ao se candi
datar, ou, se no exercício do mandato de Deputado Federal ou Estadual, das
modificações patrimoniais havidas desde a declaração anterior.

Parágraf(l único. Para fim de apuração de falsidade de declaração pres
tada por candidato, o T.R.E. poderá solicitar aos órgãos competentes da admi
nistração federal, estadual ou municipal, ou instituições particulares, as in
formações que julgar necessárias e que serão prestadas dentro de oito dias, sob
pena de responsabilidade.

Art. 7Q São proibidos empréstimos, financiamentos, auxílios e doações
por candidatos, de quantia ou bem de qualquer natureza, de valor superior ao
salário-mínimo da região a qualquer entidade, ou de qualquer valor a eleitor
inscrito, até oito meses antes do pleito e seis meses depois dele.
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Parágrafo único. A comprovação da ocorrencia de fatos com desobedicncia
do artigo, importará na cassação do registro para o pLeito em que estiver ins
crito em outro que se realize ate o decurso do prazo previsto: Ou se posterior
à apuração, na negativa de expedição do diploma.

Art. 89 Em caso de denúncia de corrupção eleitoral, teita por partido
político, o T.R.E. instaurará inquérito para a apuração do fato, e se considerar
liminarmente relevante a denúncia suspenderá o registro até a apuração de
finitiva, o que deverá dar-se antes da realização do p'eito, com preferência
sobre qualquer outra matéria.

§ 1Q Julgada, afinal, procedente a denúncia, determinará a suspensão dos
direitos políticos do acusado por até quatro anos, além do procedimento
criminal a que estiver sujeito ou lhe recusará a expedição do diploma, se
houver sido eleito.

§ 29 Da decisão do T.R.E. caberá recurso para o T.S.E., dentro de dez dias
a contar da publicação da decisão, recurso que terá julgamento preferencial.

Art. 99 Comprovada a improcedência da acusação, o T.R.E. providenc:ará
a publicação, em todos os órgãos de publicidade da circunscrição, do resumo
de sua decisão, para conhecimento dos eleitores inscritos.

Arl. 10. Verificada a má-fé da denúncia, apresentada para prejudicar
() candidato inscrito ou a inscrever-se, o T.R.E. determinará a suspensão dos
direitos políticos dos signatários da denúncia por até quatro anos.

Parágrafo único. Dessa decisão, caberá recurso para o T.S.E. dentro de
dez dias, a contar da publicação da decisão, recurso que terá julgamento
preferencial.

Art. 11. Cada candidato, no ato da inscrição, deverá apresentar prova
de depósito da importância equivalente a três vezes o maior salário-mínimo
do Estado na época da inscrição.

Parágrafo único. As quantias serão depositadas à ordem dos respe<.'tives
Tribunais Regionais Eleitorais, que delas prestará contas ao T.S.E.

Da propaganda

Art. 12. A propaganda dos candidatos será feita exclusivamente pelos
partidos a que pertencerem, dentro das normas estabelecidas pelos Tribunais,
Regionais obedecendo à proporcionalidade da respectiva representação.

Parágrafo único. Aos partidos que não tem representação eleita, será
atribuída, para os fins deste artigo, a fração equivalente a um representante.

Art. 13. Será permitida aos candidatos, como propaganda, a impressão
de modelos da cédula única a ser utilizada na votação, em papel colorido,
eom os mesmos d'zeres da mandada imprimir pelo T.R.E.

Da votação

Art. 14. As eleições serão processadas mediante cédulas únicas impressas
e distribuídas pela Justiça Eleitoral.
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§ 19 As cédulas conterão a legenda partidária abreviada sob a fonna
de sigla, antes do nome do candidato indicado para o distrito eleitoral.

§ 29 Os nomes dos partidos e dos candidatos serão procedidos de um re
tângulo, para assinaIação do voto.

§ 3Q O voto poderá ser dado somente ao partido no distrito onde este
não haja registrado candidato e, nesse caso, influirá para o cálculo do quocienle
eleitoral e do quociente partidário.

§ 49 É nulo o voto dado a mais de um partido ou candidato.

§ 51! A colDçação das siglas partidárias e dos nomes dos respectivos
candidatos na cédula única será feita por sorteio, nos Tribunais Regionais
Eleitorais, quinze dias depois do registro dos candidatos, convocados os de
legados partidários.

Art. 15. O eleitor nas eleições para a Càmara Federal e para as Assem
bléias Legislativas votará em um dos candidatos a deputado por votação geral
e em um dos candidatos a deputado pelo distrito ou subdistrito a que pertencer.

Art. 16. A cédula única para a eleição de Deputado por votação geral
conterá os nomes dos candidatos inscritos pelos vários partidos, em ordem de
terminada por sorteio, precedidos de um retângulo para a assinalaçao do voto.

Parágrafo único. Encimado esses nomes, e separando os inscritos de cada
partido, haverá um retângulo acompanhado da sigla do respectivo partido,
onde o eleitor assinará o voto, se desejar votar apenas na legenda partidária.

Art. 17. A transferencia do eleitor de um para outro distrito, ou subdístrito,
só poderá ser feita na prazo e nos termos da legislação em vigor.

Art. 18. Encerrada a votação, a Mesa apenas fará consignar, no final das
folhas de votação, o número dos votantes e as irregularidades, se houver, as
sinando os mesários e fiscais, e dispensadas outras menções a fatos não es
senciais.

Do quociente eleitoral e TJartidário

Art. 19. Os resultados da eleição em todos os distritos, ou subdistritos
do Estado, serão somadas, para verificação do quoeiente eleitoral e do quo
ciente partidário, na forma da legislação em vigor.

Art. 20. Determinados os lugares que caibam ao partido, o respectivo
preenchimento se fará segundo a ordem decrescente de votação nominal dos
seus candidatos, havendo uma lista para os candidatos votados nos distritos
e outra para os gerais.

§ 19 Só poderão concorrer à distribuição os partidos que houverem obtido
quociente eleitoral.

§ 29 A classificação dos candidatos nas respectivas legendas, na apuração
final, far-se-á de acordo com a médi.a percentual obtida pelo candidato no
respectivo distrito eleitoral, aplicando-se na distribuição proporcional os crité
rios previstos neste artigo.

§ 3« No caso em que um candidato tenha sido registrado por mais de
um distrito eleitoral, para efeito de sua classificação na le~enda de seu partid»,
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computa-se, apenas, a maior média percentual conseguida nos diferentes di!;
tritos em que tenha sido registrado.

~ 49 Para efeito de obtenção dessa média percentual, toma-se por base
não O número de eleitores inscritos, maS o número de eleitores que V(\taTam
no pleito.

~ 59 Nos distritos eleitorais em que não tenham sido registrados candi.
datos de partidos que estejam disputando o pleito, constarão da cédula única
as siglas desses partidos, que poderão ser votados, contando o voto para a
legenda.

Das eleições municipais

Art. 21. Nas eleições municipais, o município constituirá unidade eleitoral,
podendo nele serem votados mais de um candidato a vereador no mesmo par·
tioo salvo se para os efeitos das eleições de deputado federal ou estadual, pela
sua densidade eleitoral, se constituir de mais de um distrito ou subdistrito.

~ IQ Nesse caso, poderá o T.R.E. determinar que se divida, para as
eleições de vereador em tantos subdistritos quanto os da eleição de deputado
estadual, determinando também que o número de candidatos a vereador em
cada partido seja dividido pelo número de subdistrito igualmente.

§ 2Q· Excepcionalmente, nos municípios de mais de 50 mil eleitores ins
critos poderá o T. R. E. autorizar outra divisão em circunscrições.

Da Apuração

Art. 22. A apuração far-se-á pelas Juntas Apuradoras e constará de bo
letins de cada urna, imediatamente publicados e ,distribuídos em cópias auten
ticadas aos delegados partidários e aos candidatos que O desejarem.

§ IQ As Juntas Apuradoras serão em número equívalente a um quinto das
seções eleitorais designadas, podendo integrá-las os membros dessas seções e
funcionar para apuração no mesmo prédio, simultaneamente, observada a le
gislação vigente no gue se refere à fiscalização partidária e presente o Juiz
Eleitoral da Zona.

§ 2Q Ao final das apurações, far-se-á a apuração das atas das urnas,
constituindo a ata geral da apuração a simples consignação da soma desses
resultados parciais que serão imediatamente remetidos aos Tribunais Regionais
para conferência e cômputo final.

~ 39 O prazo para as apurações passa a ser a metade do atualmente
previsto.

Disposições Gerais

Arl. 23. Fica criada a Campanha Nacional do Alistamento, incumbida de
fomentar o alistamento em todo o país.

Parágrafo único. Anualmente, o Orçamento Federal consignará verba
para OcOrrer às despesas com o alistamento (material, pessoal, publicidade etc.).

Art. 24. Só poderão registrar candidatos aos postos eletivos nas eleições
presidenciais de 1965 os partidos que houverem obtido na última eleição pelo
menos um milhão de sufrágios no país; e às eleições para governador os que
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houverem obtido na última eleição estadual pelo menos dez por cento do elei
torado inscrito no respectivo Estado.

Parágrafo único. Admitem-se, para os efeitos do artigo, as coligações
partidárias.

Art. 25 A partir das eleições gerais de 1966, só poderá registrar candi-
dato a cargo eletivo o partido que houver atingido nessa eleição de 1966, ou
na de 1965, pelo menos um milhão de votos, sem coligação, no país.

Parágrafo único. Para esse fim, o T. S. E. fará o cômputo dos votos
conseguidos no país, determinando a cassação do registro do ou dos que não
houverem atingido aquele montante.

Art. 26. Após cada pleito eleitoral, os partidos políticos apresentarão ao
T .R .E. prestaçâo de contas das despesas feitas e dos fundos que as sllpor
taram, dentro de 60 dias do término oficial das apurações.

Art. 27. Considera-se sede e cabeça do distrito ou do subdistrito eleitoral
aquela das circunscrições a ele pertencentes que apresentar maior eleitorado ins
crito ao término do pedodo de alistamento.

Art. 28. Fica equiparada à renúncia do mandato, para todos os efeitos
Jegais, a mudança de legenda por representante partidário eleito para qualquer
mandato eletivo.

§ 19 No caso da mudança de legenda, o Partido a que pertença o re
presentante o declarará expulso, sendo convocado imediatamente o seu suplente
partidário.

§ 29 Se o representante, antes de mudar de legenda, renunciar ao man
dato, fazendo menção expressa de (lue o renuncia por df' jar abandonar a le
g;enda a que pertence, o T. R. E. do Estado determinará a realização, dentro
ae 90 dias, de pleito para a escolha do seu substituto na circunscrição, sendo
facultado ao renunciante disputá-lo, obedecidas a.~ normas legais para registro.

Presidente e Vice-Presidente

Art. 29. Nas eleições de Presidente e Vice··Presidente da República, de
Governador e Vice-Governador de Estado, Senador e Suplente, Prefeito e Vice
Prefeito, a votação no candidato ao cargo importa a votação ao seu substituto,
com ele registrado.

Art. 30. Ficam revogadas as disposições relativas aos juízes preparadores,
devendo o alistamento e os atos preparatórios serem realizados pelo Juiz Elei
toral da Zona.

Parágrafo único. Além do reembolso das despesas real'zadas e compro
vadas, a juízo do T. R. E ., o Juiz Eleitoral fará jus a uma gratificação mensal,
pelo serviço eleitoral, igual a duas vezes o salário-mínimo da região a que per
tencer.

Art. 31. Dentro dos 4uatro meses que precedem e dos dois meses que
sucedem aos pleitos ficarão suspensos os atos de nomeação, diplomação, con
trato, designação, de qualquer natureza, nos serviços públicos federal, estadual
c municipal, autarquias entidades paraestatais ou qualquer outras vinculadas
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ao poder público, valendo essa proibição dentro das circunscrições onde se
verificará O pleito, obedecendo o se!!;ulnte critério:

a) para Presidente e Vice-Presidente da República, em todo o país e parl\
todos os órgãos públicos;

b) para Governadores e Vice-Governadores dos Estados, para todos os
órgãos públicos nos limites das circunscrições onde se realizará o pleito;

c) para Senadores, Deputados Federais e Estaduais, em todo o pais e
para todos os órgãos públicos;

d) para Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores e Juízes de Paz, para todos os
órgâos públicos nos limites da circunscrição ~mde se realizará o pleito.

DisTJosições Tra1l8itórias

Art. 32. O T. S.E. designará, dentro de dez dias, Comissão Especial para
dentro de noventa dias, realizar a Consolidação da Legislação eleitoral do país.

Parágrafo único. Essa Consolidação, após publicada no Dwrio da Jus
tiça, para conhecimento dos interessados e submetida à apreciaçâo do T. S. E "
um mes após a publicação, será, como aprovada publicada pela Imprensa Na
cional para distribuição gratuita, pelo T. S.E., aos Tribunais Regionais, que a
remeterão aos Juízes Eleitorais e aos Diretórios Municipais registrados.

Art. 33. O T. S .E .. dentro de trinta dias, se dirigirá ao Poder Legislativo,
propondo-Ibe outras medidas que consi~erar necessárias ao aperfeiçoamento do
sistema eleitoral vigente, inclusive se for o caso, para o emprego de máquinas
de votar.

Art. 34. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões - Oscar Corrêa.

(Publicado no D.C.N. 26-9·63 - Seção I)

PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

1 - Relatório - O nobre Deputado Oscar Correa apresentou a esta Câ
mara o Projeto n9 1.036/63, introduzindo modificações no sistema eleitoral bra
sileiro e dando outras providênc'as. Distribuído a esta douta Comissão, foi
deSignado relator o nobre Deputado Monsenhor Arruda CAmara, que opinou
pela sua inconstitucionalidade, na parte relativa à votação por distrito, propon
ao ainda fosse ele, na parte restante, expungido de feitos que deveriam, na sua
opinião, ser corrigidos.

Esta Comissão, por sua ma:oria, houve por bem rejeitar o parecer do ilus
tre Relator, pelo 9ue o Senhor Presidente me honrou com a designação para
relatar o vencido. € o que, em rapidas considerações, passarei a fazer.

2 - Parecer - Pareceu-nos, e à maioria da Comissão, não padecer o Pro
jeto do vício de inconstitucionalidade acusado, no que se refere à eleição por
distrito. O eminente Deputado Monsenhor Arruda Câmara, para assegurá-lo,
diz que "o projeto fere o sistema da representação proporcional" e vê nele as
mesmas falhas que encontrara no Projeto n9 132/63, apresentado pelo nobre
Deputado Cunha Bueno.
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Ai a diferença fundamental: o projeto Cunha Bueno apegava-se mais ao
sistema majoritário, enquanto este consagra, explicitamente, nos artigos 19 e
seguintes, o sistema proporc:ional.

3 - E e esta a exigenda do art. 56 da Constituição de 1946: a representa
ção da Càmara dos Deputados deve ser eleita segundo o sistema de represen
taçdo p1'oporciona!. O projeto, à manc'ra de outros já encaminhados (Mílton
Campos, Último de Carvalho, José Silveira, Moacir Azevedo, etc.) combina o
sistema proporcional com a eleição distrital, permitindo que, por votação dis
trital mas em lista proporcional de todo () Estado, se escolha a representação.

Carlos ~taximiliano nos seus "Comentários à Const'tuição Brasileira de
1945", pág. 85, disse bem que () "texto exige apenas que seja assegurada a re
presentação proporc!onal, pois deixa ao legislador ordinário a escolha eleitoral
que melhor satisfaça aquele objetivo e se adapte à índole e aos costumes po
líticos do povo brasileiro",

O Projeto, inovando embora, pela inst'tuição dos distritos e subdistritos
eleitorais, para fins de votaçào, manteve O sistema proporcional, na forma da
legislação em vigor. (Art. 19).

4 - Outras crítkas do ilustre Relator !\'!onsenhor Arruda Càmara, aplicá
veis ao Projeto n9 132, não cabem ao Projeto nq 1.036, que a elas escapa; entre
elas a referente à apuração pelas Mesas receptoras, que não é contemplada no
Projeto Oscar Corrêa. Este prevê, isto sim, o aumento do númerO das jllnta.~

apuradoras, a facilitação das apurações, mas não a apuração imediata pelas
~1esas Receptoras, o que poderia levar a conseqiÍ\~ncias ;mprevisíveis.

5 - O Projeto institui o sistema misto de deputados distritais e deputados
gerais, possibilitando não só a eleição dos que se concentram em circunstâncias
eleitorais mais restritas, como os que ampl"am seu trabalho eleitoral a todo ()
Estado. Cada eleitor votará em um candidato a deputado por votação geral e
um candidato distrital (art. 15). Mantém a cédula única, facilitado o seu uso,
desde que cada Partido só indicará um candidato por distrito. E esta a vanta
gem principal: elim 'na a disputa entre candidatos do mesmo Partido.

6 - Tema objeto dos debates foi se a divisão em distritos facilitaria ou não
a atuação do poder econômico. Se é verdade que a diminuição dos limites de
influencia do candidato pode faciI:tar a concentração do poder do dinheiro,
não é menos verdade que o contato permanente entre candidato e eleitorado, o
conhecimento direto, pela proximidade, que dele podem ter os eleitores, difi
culta a ação do poder do dinheiro.

E o projeto, nos arts, 69 e seguintes, estabelece medidas objetivas para eli
minar, ou, pelo menos, dim 'nuir as formas de corrupção, obrigando ao registro
no distrito com a antecedencia mínima de dois anos; à apresentação de decla
ração de bens; estabelecendo a proibição de empréstimos, financiamentos, au
xílios e doações; dispondo sobre os casos de corrupção eleitoral e sua apuração.

7 - Em outros dispositivos, cuida da propaganda da votação, do quociente
eleitoral e part"dário, da apuração, etc.

O projeto reformula, não há negar, a legislação eleitoral brasileira, merecen
do Sf't mais detidamente debatido. Assim, se não apresenta inconstitucionali
dade, deve ser remetido a plenário, onde sob o crivo da análise dos Senhores
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Deputados poderá ser aperfeiÇ<)ado, fazendo-se estatuto capaz de atender às
reais necessidades do país.

8 - Os problemas postos, por exemplo: no artigo 24 (registro de candida
tos à. Presidêncía da República); no art, 26 (prestação de contas dos partidtJl
políticos); no art. 28 (perda de mandato, por mudança de legenda); art. 29
(eleição vinculada do candidato e do substituto, nas eleições majoritárias).
art. 31, (proibição de nomeações no período imediatamente anterior aos pleitos,
evitando a ação corruptora do poder público ou dos 6rgãos dele dependentes);
são med'das que hão de merecer, em plenário, dos nobres representantes do
povo, estudo detido e sério.

O essencial é que, servindo de base às análises, sirva o projeto à elabora·
ção de Lei eleitoral que consulte as conveniências do re~ime democrático.

Pois isso lhe demos voto favorável, que a maioria da Comissão acolheu.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 1963. - Getúlio Moura, Relator, De
signado.

Voto em separ:ado

Já havia proferido meu voto sobre o Projetv n9 132/63, do Senhor Cunha
Bueno, apresentado a pedido, conforme declara S. Ex" quando, por solicitação
desta douta Assembléia, foi anexado ao presente,· o da lavra do eminente Pro
fessor Oscar Corrêa, que versa o mesmo assunto.

O parecer sobre a proposição anterior assim se pode desenvol~r:

"o) o projeto se baseia DO antigo sistema de eleição "por distritos", que
procuraram hannonizar com o art. 28 da Constituição de 1891, o qual
declarava "compoI;:-!e a Câmara dos Deputados de representantes do
povo, eleitos, pelos Estados e pelo Distrito Federal, por sufrágio direto,
gamntida a representação das minorias", Veio daí o voto cumulativo.
Mas não havia o crítério da proporcionalidade. Já a Constítuição de
1934 adotou o sistema proporcional e o sufrágio universal, igual e di-
reto e a representação classista; .

b) A. Constituíção de 1946 dispõe:

"A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, elei
tos, segundo O sistema da representação proporcional, pelos Estados,
pelo Distrito Federal e pelos Territórios" (art. 56), Segundo bem ex
plica Sampaio Dória, o Estado é agora a "circunscrição eleitoral";
c) O deputado eleito por um "distrito", que pode ser um s6 municlpio
ou parte dele, não se pode dizer eleito pelo Estado. O vereador é eleito
pejo município. O Deputado, não. O Estado é, por sem dúvida, toda
a população votante da Unidade Federativa. O todo não se confunde
com uma parte. O deputado, eleito por um "distrito", é eleito por parte
do Estado, não pelo Estado;
d) O projeto fere o sistema da representação proporcional. Os pe9-uenos
partidos, com votação esparsa em todo o Estado, garantem sua repre·
sentação proporcional". Pelo projeto serão privados dela;
e) A influencia do Poder Econômico sufocarlÍ os candidatos pobres no
distrito, j) que não é fácil em todos os Municípios de Estado;
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f) Os grandes Partidos eliminarão facilmente os pequenos no àmbito
estreito do "Distrito";

g) O Projeto (art. Il) restaura a apuração pelas mesas receptoras, afe
tando a lisura dos pleitos, possibilitando a fraude e a violação do
"princípio da proporcionalidade".

Dessarte, o Projeto se me afigura despiciendo e inconstitucional."

Coniesso que, agora, é com certo constrangimento que me abalanço da
minha planície de simples estudioso do Direito, para apresentar minhas diver
gencias com o substancioso estudo do eminente jurista, meu amigo, a quem
muito admiro, Professor Oscar Correa.

O atual projeto do preclaro Representante mineiro está melhor elaborado
do que o do Sr. Cunha Bueno, mas repete a eleição por "distritos"; adota um
sistema misto, incluindo deputados gerais eleitos por todo o Estado. f: híbrido,
não evita de todo os inconvenientes do anterior, eis que as Coligações não apre
sentarão candidatos gerais dos pequenos partidos, que por si sós podem não
alcançar alguns poucos quocientes qUf' lhes restariam, na partilha do leão. Tal
critério tornaria dificil e mais complicada a eleição e multiplicidade de cédulas,
que no s'stema "distrital" puro; a técnica legislativa aqui não é perfeita, a pri
meira parte não tem capítulo, como nas demais eleições; adota a denominação
de cargo para o mandato (art 29 ); o § 29 é impraticável, reduz o eleitorado do
distrito a um quociente deitoml; não esclarece o que seja "subdistrito", melhor
fora a denominação geral de "distritos", mesmo porque o município, geralmente,
não é o chamado distrito; o art. 59 manda registrar os candidatos 4 meses ano
tes do pleito. Seria difícil preparar combinações, convenções, coligações com
tamanha antecedência.

O art. 69 identHica "circunscrição" com "distrito", No § 29 deste artigo exi
gi-se a prévia declaração de bens para o reg:stro. Melhor se nos afigura exigi-la
apenas para a diplomação Ou a posse. Por que submeter um registrando fra
cassável a essa formalidade?

Art. lI. Para que e por que esse depósito feito à ordem dos Tribunais
Eleitorais? O projeto não explica.

Art. 12. Reduz a propaganda ao arbítrio dos Partidos. ~ fortalecer a di
tadura dos Diretórios e liquidar Dl! desestimular a iniciativa dos deputados
operosos e realizadores; tal ditadura já se exercita, pelo projeto, na escolha dos
candidatos preferenciais ou gerais e na indicação para o distrito por onde de
vam concorrer (art. 59).

No capítulo "Da Votação" fala-se na cédula única; seda preferível dizer:
"cédula única e oficia!"~, mesmo porque se contradizendo o projeto não adota a
"cédula única", mas várias e muitíssimas cédulas para as várias funções eletivas
e para os vários distritos.

~ mais prática a cédula única adotada pela Justiça eleitoral nas últimas
eleições, ficando ao eleitor pôr o nome dos seus canJidatos, ao invés de assinalá,....
los no retângulo, onde já vêm os nomes. As cédulas resultariam muito grandes e
dispendiosíssimas pelo tamanho e pela quantidade. A dificuldade de votar au
mentaria para os eleitores menos letrados. A morosidade, com várias votações
na mesma hora, pelo mesmo eleitor, cresceria.
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o art. 19 é confuso e incongruente; o quociente partidário por esse crité·
rio jamais se acertaria no "distrito", Se a eleição é por distrito, o quociente elei·
toral s6 pode ser pelo "distrito", e no distrito onde não houver candidato regis
rl'ado, não há quociente nem candidatos eleitos.

O art. 22, § 19, restaura o perigo de poderem as "juntas apuradoras" serem
compostas pelos membros das "Mesas roceptoras", geralmente compostas de
políticos e com possibilidade de combinar fraudes da votação com as da apura
ção, porque são donos dos segredos daquela.

O art. 23 cria a Campanha Nacional do Alistamento.
Que é tal campanha? De quem se compõe? Por quem é feita? Seráo criados

cargos de "fTopagandistas eleitorais", eis que o parágrafo único prevê a despesa
com pessoa.

Art. 25. Liquida os pequenos partidos, exigindo 1 milhão de votos para
que possam fune·onar. F: caminho para dois ou três partidos, o que obriga o
cidadão a filiar-se à Agremiação com idéias diversas das suas. Tanto a liberda
de de opinião quanto o sistema pluripartidário de nossa Constituição democrá
tica sairiam daqui profundamente alTanhados.

O art. 27 adota critér:o de Sede do "distrito", que não se pode aplicar à
Capital.

Art. 28. A mudança de Partido importa em perda de mandato. Favorece
a Ditadura dos Partidos. Um deputado incômodo ao Partido pode ser doce
mente constrangido, ou por pressão, obrigado a deixar a legenda e perder o
mandato. E um deputado que atingiu o quociente eleitoral, através de seu pres
tí,!!io pessoal, pode ter seu mandato conferido pelo eleitorado, cassado pela Di
reçáo Partidária?

Art. 39 Parágrafo ún ·co. Eleva a gratificação dos juízes eleitorais para
2. vezes o salário-mínimo.

Feito o l'elat6rio, vamos às conclusões:
19 - Considero o projeto inconstitucional, na parte relativa à votação por

distrito, pelos motivos expostos, relativos ao projeto anterior;
29 - Julgo que o projeto deve ser emendado, na parte restante, para ser

cxpungido dos defeitos de ordem jurídica, de técnica e de mérito, que, dota
lJenia, acabo de apontar.

Brasília, em 3 de dezembro de 1963. - Arruda Cdmara.

Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião ordinária de sua Turma
a, realízada em 3 de dezembro de 1963, opinou. contra os votos dos Senhores
Rogê Ferreira, Arruda Câmara, Chagas Rodrigues, Alceu de Carvalho e Lauro
Leitão, pela constitucionalidade e aprovação do Projeto nQ 1.036/63. O Senhor
Getúlio Moura foi designado para relator do vencido.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Tarso Dutra. Presidente, Ge·
túl'o Moura, Relator. Arruda Câmara, Lauro Leitão, Celestino Filho, Rogê Fer
reira, Wilson Roriz, Alceu de Carvalho, Ovidio de Abreu, Nicolau Tuma e Lenoir
Vargas.

Brasília, em 3 de dezembro de 1963. - TarsQ Dutra, Presidente. - Getúlio
Moura, Relator.
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c) PROJETO Nt, 2.152, DE 1964

Estabelece (l eleição por Distritos e a céduUl ofidal para todos
os pleitos; proíbe a aliança de Partidos nas eleições proporcionais; fixa
requisitos mínimos pllra a criação e existência dos Partidos Políticos e
determj1U1 a Presidêncía obrigatória das Convenções partidárias pela
Justiça Eleitoral.

(Do Sr. Fram'o ,"1ontoro)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 A eleição para a Câmara dos Deputados, as Assembléias Legisla
tivas e as Câmaras dos Municípios que, segundo o último censo oficial, tive
ram mais de quinhentos mil habitantes, obedecerá ao plincípio da representa
ção proporcional, regulado por esta lei.

Parágrafo único. Nos demais Mun'cípios aplicar se-á a legislação vigente.

As Circunscrições e Distritos

Art. 29 Nas eleições federais e estaduais a circunscrição será o Estado;
nas eleições municipais, o respectivo Município.

Art. 39 o. número de Distritos de cada circunscr:ção será:

a) para a Câmara dos Deputados t' para as Câmaras Municipais, igual
il metade dos lugares e preencher, elevando-se à unidade superior quando o
número de cadeiras for ímpar;

b) para a Assembléia Legislativa, igual ao dobro dos Distritos para a
eleição federal, cada um dos quais será subdividido em do:s.

Art. 49 Os Distritos serão equitativamente formados pelos Tribunais Re
gionais Eleitorais, nas círcunscriç.ões sob sua jurisdição, observados os seg;uintes
princíp 'os:

a) contigüidade de áreas;

b) número de eleitores;

G) número de habitantes;

d) unidade sócio-econômica.

Art. 59 A divisão do Estado ou do Município em Distritos deverá ser apro
vada pelo Tribunal Regional ao menos um ano antes do pleito. Para esse efeito
o projeto de divisão, a que se refere o art. W\ deverá ser apresentado pelo me
nos dezesseis meses antes do pleito.

Parágrafo único. Não aprovada a divisâo até um ano antes da eleição os
Distritos serão os mesmos do pleito anterior.

Art. 69 Apresentado o projeto de divisão, os Partidos Políticos registrados
terão o prazo de 30 (trinta) dias para impugná-lo, fundamentadamente, bem
como para propor retificações.

§ }9 As impugnações e retif:cações referentes a cada Distrito formarão
processo autônomo, distribuído a um relator, que dará vista aos demais partidos
interessados pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, ao Procurador Re~ional.

pelo mesmo prazo.
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§ 29 O relator terá o prazo de 15 (quinze) dias para submeter os autos
a julgamento.

~ 39 Após a apreciação de todos os processos, será sorteado um relator
geral, que coordenará as decisões preliminares, apresentaJ1do plano final ao
plenário, no prazo de 20 (vinte) dias.

§ 49 O plano final deverá ser aprovado pela maioria absoluta do Tribunal
Regional, podendo ainda ser emendado.

Art. 79 Da decisão que aprovar a divisão da circunscrição em Distritos
caberá recurso, sem efeito suspensivo, interposto no prazo de 3 (três) dias
para o Tribunal Superior Eleitoral.

§ 19 O recurso de que trata este artigo deverá ser julgado até 8 (oito)
meses antes da eleição.

§ 29 O provimento do recurso, posteriormente à data referida no parágrafo
anterior, não importará em anulação da divisão, s6 podendo a respectiva decisão
ser executada para a eleição seguinte.

Das Candidaturas

Somente poderão concorrer às eleições candidatos registrados porArt. 89

Partidos.

Art. 99 Cada Part :do poderá registrar um candidato para cada Dístrito e
lima Lista Partidária, em ordem de precedência, para cada circunscrição.

§ 19 ~ vedado o registro de um candidato por mais de um Distrito, da
mesma circunscrição ou de outra, bem como sua inclusão em Lista Partidária
de mais de uma circunscrição.

§ 29 O candidato registrado por um Distrito poderá ser inscrito na Usta
Partidária da mesma circunscrição.

Art. 10. A Lista Partidária contará, no máximo, tantos candidatos quan~

tos representantes correspondam à circunscrição, na ordem em que o partido
os desejaria eleitos.

Parágrafo único. Ter-se-á por não escrito na Lista Partidária o nome do
candidato que venha a ser eleito por um Distrito.

Art. 11. Ainda que os estatutos partidários disponham de modo diverso,
a competêncía para a escolha dos candidatos será a seguinte:

1. Compete à convenção regional a escolha dos candidatos a Governador,
Vice-Governador, Senadores e seus suplentes, e dos integrantes das Ustas Parti
dárias a que se refere o artigo 9.9, para a Câmara dos Deputados e a Assembléia
Legislativa.

2. Compete à convenção regionaJ de âmbito dístrital a escolha do candi
dato do Partido nO respectivo Distrito, para a Câmara dos Deputados e a Assem
bléia Legislativa.

3 . Compete à convenção municipal a escolha dos candidatos a Prefeito,
Vice-prefeito e Vereadores.

4. Nos Municípios a que se refere o art. 1.9, compete à convenção muni
cipal a escolha dos integrantes das Listas Partidárias e à convenção municipal
de âmbito distrital a escolha do candidato do partido no respectivo Distrito.
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Art. 12. As convenções serão (;onvocadas por editais, que fixarão a res
pectiva ordem do dia, local, data c hora da reunião, nas seguintes condições:

1. Para a convenção regional, inclusive a de iimbito distrital, o edital será
publicado com antecedencia mínima de 20 (vinte) dias, em jornal de grande
circulação no Estado;

2. Para a convenção municipal, inclusive a de àmbito distrital, com
antecedencia mínima de 10 (dez) dias, em pejo menos um jornal de grande
circulação no Município.

Art. 13. Constituem as conven~'ües, além dos integrantes a que se refiram
os estatutos partidários:

1. Regionais;

a) os membros do partido (lue ocupem eargos eletivos correspondentes
ao Estado, ml esfera federal e estadual;

b) os membros do Diretório Nacional pertencentes à circunscrição, bem
como os membros do Diretório Regional;

c) delegados eleitos pelas convenções municipais, na proporção de um
para cinco mil votos obtidos no ?'lI unicípio pela legenda nas últimas eleições
gerais, para a Câmara dos Deputados e Assembléias Legislativas, assegurada a
repres{;)ltação mínima de um delegado e arrendondada para um a fração superior
à metade dI) número de votos.

2, Regionais de àmbito distrital:

a) os membros do partido que Of.:upem cargos eletivos correspondentes
ao Distrito, na esfera federal, estadual e municipal;

b) os membros dos Diretórios :\Taeionais e Regionais, pertencentes ao Dis
trito;

c) delegados eleitos na forma ela alínea c do número 1 deste artigo.

3. ~'funicipais;

a) os membros do Partido (lue of.:llpem cargos eletivos correspondentes
ao município, na esfera federal, estadual e municipal;

b) os membros do Diretório Nacional e Regional pertencentes ao muni
dp'o, bem como os membros do Diretório Municipal;

c) os eleitores filiados ao Partido, na forma dos respectivos estatutos, cuja
inscrição devidamente registrada data, ao menos, de tres meses antes da con
vocação da convenção.

4, Municipais de âmbito distrital:

a) os membros do Partido que ocupem cargos eletivos correspondentes
ao Distrito, na esfera federal, estadual e municipal;

b) os membros dos Diretórios Nacional, Regional e municipal pertencen
tes ao Distrito;

c) os eleitores filiados ao Partido, na forma dos respectivos estatutos,
pertencentes ao Distrito, cuja inscrição, devidamente registrada, data, ao me·
nos de três meses antes da convocação da convenção.
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Art. 14. As convenções i.nstalar-se-ão no local, data e hora determinados
no edital de convocação, com a presença mínima de um terço de seus compo
nentes, e deliberarão com a presença da sua maioria absoluta.

Parágrafo ún ico . Presidirão as convençôes:

1. Regionais: o juiz do Tribunal Regional Eleitoral sorteado para esse
fim, o qual, será, também, o relator do processo de regi.~tro dos candidatos do
Partido interessado;

2. Regionais de àmbito distrital e municipais, inclusive de âmbito distri·
tal: o juiz eleitoral da Zona correspondente à sede da convenção; onde houver
mais de um, a atribuição caberá ao mais antigo,

Art. 15. Ao pu blicar o ed ital de convocação da convenção, o Partido c0

municará sua realização, imediatamente, ao Tribunal Regional ou ao Juiz Elei
toral competente, remetendo, com {) ofício, c6pia do edital.

Parágrafo único. No caso de convenção regional, o Tribunal cientificará
o Partido, atravé.~ do diretório competente, até tres dias antes da data marcada
para a convenção, o nome do juiz que houver sido sorteado para presidi·la.

Art. 16. O presidente da convenção não particípará das discussões nem
opinará sobre qua1yuer matéria, limitando-se a decidir as questões de ordem
relativas à aplicação da Lei e dos estatutos partidários.

Art. 17. As atas das convenções destinadas à escolha de candidatos serão
lavradas em livro próprio, utilizado exclusivamente para esse fim, o qual será
aberto, encerrado e em todas as suas folhas rubricado pelo Presidente do Tri
buna! Regional ou Juiz Eleitoral.

§ 1(,! De cada sessão da convençã.o será lavrada ata circunstanciada, na
<Iual serão mencionadas as impugnações que houver, subscrita peJos membros
da mesa e pelos convencionais que o quiserem e encerrada com a assinatura
do Juiz presidente. Todos os (:onvencionais, porém, assinarão a lista de presença
<lu8 constará do próprio livro e antecederá a ata, lista essa que será também
encerrada pelo Juiz presidente.

§ 29 As deliberações serão tomadas por voto secreto, observadas as nor
mas vigentes da legislação eleitoral, por maioria simples de votos dos conven
cionais presentes.

§ 3? Terminada a apuração dos votos, se houver impugaçáo, as cédulas
~crão recolhidas à urna, sendo esta fechada, lacrada e entregue ao Tribunal Re
gional ou ao Ju~z, ~elo represe~tante dã Jus~iça .Eleitora~, o qual, jun~amente,
com os convencIonaIs que o qUIserem, devera assmar a c10ta de veda~o.

Art. 18. Das decisões da convenção caherá reclamação para o Tribunal
Regional, ou o Juiz, no prazo de 2 (dois) dias, a contar da data do encerramento
da convenção, apresentada, pelo menos, por dez por cento dos convencionais
presentes, e desde que sobre a matéria alegada tenha havido impugnação logo
após a decisã.o recorrida.

Parágrafo único. No processo da reclamação, observar-se.áo, no que cou
herem, as normas previstas no artigo 154 e seus parágrafos do Código Eleitoral.

Art. 19. Será nula a escolha de candidatos que se fizer com inobservância
do disposto nos artigos 89 e seguintes desta lei.
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Da wtaçdo

Art. 20. Ca3a eleitor disporá de dois votos. O primeiro será atribuído a
um dos candidatos registrados no Distrito; o segundo, a lima das Listas Par
tidárias registradas na drcunscrição.

§ I\-' A votação far-se-á em cédula oficial, conforme modelo adotado pejo
Tribunal Superior.

§ 2'1 Os votos serão separadamente eomputados, podendo o eleitor votar
e!TI eandidato que não pertença ao Partido cuja Lista preferir.

Art 2'/ ~os Munieípios a que se refere o parágrafo únieo do art. 1" a
votação far-se-á por meio de l'éJula oficíal instituída pela Lei n'! 4.115, de 22
de agosto de 1962.

Da rC1JrcsentClçt1o distrital e proporcional

Art. 22. Considerar-se-a eleito no Distrito [) candidato fJue obtiver maior
número de votos.

Parágrafo únil'o. Em caso de empate, haver-se-à por eleito o mais idusn.

Art. 23. As cadeiras, em l'ada circunscrição, serão atribuídas aos Parti
dos na proporção dos votos que ohtivt'rem, conforme as disposiçôes dm artigo.\
.56. .57 {> 59 do Código Eleitoral.

Art. 24. As cadeiras que cOllb(']'t'lH il cada Parti:Jo /la forma do artigo
"nterior serâo preenchidas:

1. Pelos deitos por Distritos;

2.. Por tantos l'andidatos das Listas Partidilrias ([llantm forem os lugares
J['~talltes atrihuidos ao partido.

Parágrafo único. Os remaneSCl'ntes da Lista ser,lO suplentes ck toclo.s os
eJeitos do Partido.

Art. 25, Se () nÚmtTO de ekitm do Partido. uas ell:'ir,:ües dlstrit,lÍs, '>lI

perar o de lllgares quc lllt' caheria ua forma elo art. 2:3, considnar-se-:I () seu
quociente partiJário igual ao lllunero de represcntatltes vt'1Jcedol'l;'s !lO.S Di.s
tritos.

Art. 26. ~as l'leÍl,:(ws jwlo sistema de repn'senta\'üo proporcional nCto seni
permitida a ali,lll~'a clt' Partidos.

VII (I!}f/f(I(t/fJ

Art. 27. Os lTsldtados da e](>Í!;;üo por Distritos Sl'l'<lO transcritos enl mapas
.,eparado.s dm correspondentes ús ekições rnajoritúría.s e dos rdativos ú vot:H,~l()

das Listas Partidárias.

§ 1t> Os mapas dos resultados das dt'içô('s maJoritúrias (' os da votiH;iío
das Listas Partidúrias s('rüo rt'mt'tidas ao Tribunal Regional, na forma do art.
JO,J do Có:ligo Eleitoral.

§ 29 Com iguais cautelas, os mapas corn'spondt'lltes ;\ ch'i<,'üo distrital se
rúo enviados ;\ Zona Eleitoral lll!(' o Trihunal Ht'gional designar para sede (10

Distrito.

Art. 28. Concluída ,I apural;ào dt> cada urna (' antes (k se passar ,\ suh
seqüenk, o presidentt' da Junta Eleitoral t-'x1w(lin't Boletim l'ontt'nc!o o T('suJtado
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da respectiva seção, no qual serão consignados o número de votantes, a vo
tação individual de cada candidato, a votação das Listas Partidárias, os votos
nulos e os em branco. Esse Boletim, assinado pelo presidente e membros da
Junta será rubricado pelos delegados ou fiscais dos Partidos presentes que o
dt'scjarem.

§ IV O Boletim a que se refere este artigo obedecerá o modelo aprovado
pelo Tribunal Superior, podendo, Forém, na sua falta, ser substituído por qual
quer outro expedido por Tribuna Regional ou pela própria Junta Eleitoral.

§ 2Q Cópia autenticada do Boletim será entregue a um delegado ou fis
cal de cada Partido presente à apuração da urna ato contínuo à conclusão
desta. A recusa da expedição ou da entrega do Boletim aos representantes dos
Partidos, ou o simple.~ atraso intenc~onal, constitui crime eleitoral e será punido
com a pena de detenção de sei~ meses a um ano, além da multa de cinco a
dez mil cruzeiros.

§ 39 O Boletim, ou a respectiva cópia, devidamente autenticada com
a assinatura do presidente e, pelo menos, de um dos membros da Junta, será
instrumento hábil para autorizar o deferimento, independentemente da obser
vância do princípio da proclusão (Lei nQ 2.550 artigos 51 e 52), do pedido de
recontagem dos votos da urna, sempre que, na apuração pelos Tribunais
REgionais das eleições federais ou estaduais, se verificar que o re.~ultado da
votação de qualquer candidato ou das Listas Partidárias, consignado nos do
cumentos enviados pela Junta (Código Eleitoral, artigo 104) não coincide com
o inscrito no citado Boletim.

§ 4Q Idêntico valor terá o Boletim, ou a respectiva cópia autenticada,
quando a divergência se verificar na apuração final de eleições municipais
Ou distritais (Código Eleitoral, artigo 105 e seu parágrafo único).

§ 5') Verificado pelo Tribunal Regional, na apuração final ou no julgamento
de qualquer recurso, que não foi expedido o Boletim, a Procuradoria Regional
promoverá incontinenti a responsabilidade penal dos membros da Junta.

Art. 29. Além dos casos previstos na legislação vigente será nulo o voto,
em cada eleição.

a) quando o eleitor votar em mais de um candidato;
b) quando votar em mais de uma Lista Partidária.
Art. 30. Concluídos os trabalhos de apuração das Juntas Eleitorais cor

respondentes ao distrito, instalar-se-á na sede a que se refere o § 2Q do art.
27 a Junta Prodamadora Distrital, constituída pelos Juízes que houverem
presidido às Juntas Eleitorais mencionadas, à qual caberá totalizar os resul
tados apurados e proclamar o resultado final do distrito.

§ IQ Presidirá a Junta Prodamadora Distrital o Juiz Eleitoral da Zona
deSignada para sede do distrito e, havendo mais de um, o mais antigo.

§ 211 A ata dos trabalhos da Junta Proclamadora, acompanhada de todos os
documentos relativos à apuração do distrito, será enviada ao Tribunal Regional,
para a diplomação dos eleitos, no caso de eleições federais ou estaduais.

Art. 31. Na hipótese de eleições municipais cabe à Junta Eleitoral respec
tiva a totalízação dos resultados, a proclamação e a expedição dos diplomas aos
eleitos.
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§ 1'J i\os Municípios onde houver mais de uma Junta a expedição do di
ploma será feita pela que for presidida pelo Juiz Eleitoral mais antigo, a quem
as outras enviarão os documentos respectivos.

§ 2l! Nos Municípios mencionados no art. 1'-'. o Tribunal Regional desig
nará as Juntas Proc1amadoras Distritais, às quais caberá totalizar os resultados
apurados e proclamar o resultado final do Distrito e. em seguida, enviar a ata
final à Junta designada para fazer a d·plomação.

Dos Partidos Políticos

Art. 32. O ~ 1\' d<l art. 132 do Código Eleitoral (Lei n'! 1.164. de 24 d~

julho de 1950) passa a vigorar com a seguinte redação:

"Constituir-se-ão os Partidos Políticos de filiados em número não in
ferior a 5% (dnco por cento) do eleitorado inscrito no país, distribuídos
pela maioria absoluta dos Estados.' com o mínimo de dez mil eleitores
em cada um, e adotarão programa e estatntos de sentido e alcaTlcl:'
nacional. ,.

ArL 33. Não poderá suhsistir o registro de Partido que não satisfizcr uma
das seguintes condições: possuir na Càmara dos Deputados representantes, pelo
menos, da maioria absoluta dos Estados on haver alcançado. em todo () pais,
votação em número superior a 5'% (l'Ínco por cento) de comparecimento vedfi
cado.

Parágrafo único. Dentro de .~eis meses. a contar da publicação desta lei.
poderão fundir.se dois ou mais Partídos, atualmente registrados, mediante apro.
vação das respectivas convt>nções nacionais, de modo a satisfazer os requisitos
previstos nesta lei.

Disposiç()l's FiTUlis

Art. 34. Aplica-se à eleição por Distritos () disposto no aft. 99 da Lei
nV 4.109, de 27 de julho de 1962.

Art. 35. A substituição de candidato, em (lualquer eleição. só será per
mitida até 40 ((!uarenta) dias antes do pleito, fOcando reduzidos para tres dias
os prazos a (lue se refere o art. 12 desta lei, para a convocação da.~ convenções
destinadas à escolha dos substitutos.

Art. 36. Os Tribunah Regionais. at(' o prazo ll),lximo clt' ISO (centu t'

oitenta) dias, a contar da vigência desta lei, farão a divisão a que se refere o art.
59, à 'lual se aplica o disposto no art. 79 e seus parágrafos.

Art. 37. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. revogada~

as disposições em contrário, especialmente as do art. 140 do Código Eleitoral 
no <Jue se refere às eleições proporcionais - e os arts, 10 da Lei n'.' 4.109, de
27 de julho de 1962, e 5\1 da Lei n<.l 4.115, de 22 de agosto de 1962.

Sala das Sessões, 7 de maio de 1964. - André Franco Montaro (PDC.SP.)

}ustif1cação

1 . Entre as reformas urgentes, tem lugar destacado a reforma eleitoraJ,

A experiência das eleições realizadas nos últimos anos vem demonstrando
(iue o sistema eleitoral vigente carece de substanciais alterações. É preciso
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adaptá-lo à realidade política nacional, a fim de que ele não perca as caracte
rísticas democráticas de que deve revestir-se e comprometa as bases da vida
pública.

Sob vários aspectos a legislação eleitoral está clamando por profunda re·
visão.

2. No projeto de lei {lue temos a honra de suhmeter à consideração do
Congresso !'iacional, visamos primordialmente dar nova feição ao problema da
representação, que é () fundamento em que se assenta todo o conjunto de
normas que regem a vida política.

3. Com esse objetivo propomos:

1 a eleição por Distritos;

2 requisitos mínimos para a existenda de Partidos;

3 a PresiMncia ohrigatór:a das Convenções Partidárias pela Justiça Elei-
toral;

4

5

a cédula oficial para todos :JS pleitos;

a proibição da aliança do Partidos nas eleições proporcionais.

Eleição por Distritos

Parece hoje, fora de dúvida, que o sistema atual de eleições para a Câmara
dos Deputados e as Assembléias Legislativas pelo voto diluído em todo o Estado,
dá oportunidade à influencia decisiva do poder econômico e governamental
nos pleitos, e impede praticamente a existencia de vínculos reais entre os eleitos
e os votantes_

Para caracterizar () erro do sistema, basta mendonar o caso do eleitor no
Estado de São Paulo, que, no último pleito devia escolher 1 dentre 1.036 can
didatos à Assembléia Legislativa. ~ evidente que ninguém pode sequer conhecer
e, menos ainda, escolher conscientemente entre tantos nomes.

De muitos deputados se tem ouvido criticas a tal sistema, pois mesmo os
que ainda conseguem eleger-se, graças ao trabalho e ao prestígio arduamente
conquistado durante toda uma vida de dedicação à causa púbtca, não o fazem
sem gastos consideráveis, cada dia mais avultados e mais necessários para en
frentar os aventureiro:. do voto e 05 que, sem vinculação com o eleitorado de
qualquer região, tem suas campanhas suportadas por poderosos grupos estra
nhos à vida partidária.

4. A eleição por Distritos é a solução que se impõe para o problema.
Estabelecendo nexo real e sensível entre o e1e:torado e seus representantes nos
Legislativos, dificultando a eleição de quem não se empenha por seu reco
nhecido devotamento aos problemas coletivos, reduzindo o custo aas' campanhas
eleitorais e a área de trabalho dos que nela se empenham, pondo à mostra os
eventuais abusos e práticas com que se intenta corromper o voto, a eleição
distrital permite maior autentic:dade da representação popular. O fato é farta·
mento demonstrado em outros países que adotam o sistema.

5. Entretanto, contra o sistema distrital invocam-se defeitos que, em parte,
anulariam suas qualidades. Em primeiro lugar. menciona-se a eleíção de homens



ABRil A JUNHO - 1972 375

demasiadamente preocupados l:om questões regionais, sem a necessária visão
política e o conhecimento mais profundo dos grandes problemas nacionais. E,
ademais, o sistema dos Distritos ofenderia o princípio da representação pro
porcional, rple, além de ser preceito constitucional, tem a virtude de assegurar
a participação das minorias na vida politicamente organizada do país.

Essas objeções, na realidade, atingem apenas o sistema da representação
distrital ,simples. Mas a experkncia de outros povos revela a existencia de
sistemas mistos. de repre.sentação distrital e proporcional.

f: o caso da Alemanha Ocidental, reputado dos mais perfeitos clt) mundo
democrático, que concilia a eleição distrital com a representação proporcional,
E estimula a desejada conduç'ão J)ara a vida púhlica dos elementos mais emi
nentes, capazes (' repn.'sentativos a comunidade.

6. Esse é, nas linhas hásicas, o sistema de pr'ojetu ora oferecido, que assim
pode ser sintetizado:

P Cada Estado será dividido t'm Distr'to em número igual à metade
do número de Deputados a serem eleitos;

2q Os Partidos apresentarão um candidato para cada Distrito e uma Lista
Partidária, para todo (} Estado, aprovada em Convenção, presidida pela Justiça
Eleitoral;

39 O eleitor disporá de dois votos: o prime'ro, atribuído a um dos can
didatos do Distrito, assinalando um nOl1\e, e outro, a nma das Listas Partidárias
assinalando uma legenda;

4° Metade dos lugares scní precllchida pelos candidatos mais votados em
cada Distrito;

5Ç> Outra metade será preenchida pelos nomes constantes das Listas Par
tidárias, na ordem aprovada pela COllvcnçao e de modo a completar a propor
ção obtida pela vota\-'ào partidária,

O mesmo s'stema vi~orará na e1eiçiio clt' vereadof(:',s, nos Municípios com
mais de 500 míl hahitantes ,

A representação proporcional, tal l'D1l10 a (luer a Constituição, fica perfei
tamente assegurada, por ISSO (lue ao Partido éaberão os lugares correspondentes
ao quociente que obtiver, aproximadamente, nas mesmas bases da legislação
em vigor. Serão esses lugares preenchidos pelos eleitos nos Distritos e, os re
manescentes, pelos constantes da Lista Partídúria, na ordem em que nela se
inscreverem.

Fiscalizaçiio Pela Justiça Eleitoral

7, :t; evidente que, para a perfeita aplicação de tal sistema, a organização
das Listas Partidárias e a própria realização das convenções assume tamanha
relevância que não se poderia legislar a respeito sem estabelecer preceitos para
a boa escolha dos candidatos. Daí a preocupação do projeto de traçar normas
básicas para a organização e o funcionamento das convenções, dando-lhes efetiva
estrutura democrátic.'l e submetendo-as à direta fiscalização da Justiça Eleitoral.

É disso que se cuida em vários dispositivos, todos inspirados na realidade
prática e na experi~ncia haurida durante anos de vivência política e partidária.
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Requisitos míl'limos para os Partidos
9. Estabelece o projeto, como requisito mínimo para a existencia do Par

tido Político "possuir na Câmara dos Deputados representantes, pelo menos da
maioria absoluta dos Estados ou haver alcançado em todo o País votação su
perior a 5~ do comparecimento verificado".

Dispõe, ainda, que "dentro de seis meses poderão fundir-se dois ou mais
partidos mediante aprovação das respectivas Convenções, de modo a satisfazer
os mínimos estabelecidos".

Alianças Partidárias
10. Dada a correlação das matérias, cuida-se aíndl'l no texto de vedar, nos

pleitos prnporcionais, a constituição de alianças partidárias. Estas desfiguram a
representação e contrariam o próprio fundamento da existencia dos partidos de
âmbito nacional, como órgãos de formação da opinião públíca, por meio de
programas registrados no Tribunal Superior Eleitoral.

Só são toleráveis as alianças nos pleitos majoritarios, quando é razoavel que
grupos de várias tendencias se conformem com o apoio oficial a um cand 'dato
<Jue represente, ao menos, nossa média de snas aspirações fundamentais.

Cédula Oficial
11. Como conseqücncia do sistema estabelecido o projeto adota a cédula

oficial para todos os pleitos. O que representa apreciável poupança de papel,
impressão, transporte e distribu;ção para a economia nacional e para as despesas
eleitorais.

Finalmente, versa o projeto alguns problemas alusivos à apuração dos plei
tos proporcionais, criados com a eleição por Distritos.

( Publicado no DeN - Seção 1 - de 2.3-7-64, pág. 5.662.)

8. Também se confia à Justiça Eleitoral o papel importantíssimo de for
mar os distritos, para o que deverá atentar para a contiguidade de áreas ane·
xadas, o número Cle habitantes e de eleitores e a unidade sócio-econômica das
regiões aglutinadas para a constituição dos mesmos. Nesse processo terão ampla
intervenção os partidos políticos, prevendo ainda o projeto que o planejamento
e a divisáo se façam com a antecedência imprescindível para a boa preparação
dos pleitos.

Il - NOTICIARIO DA IMPRENSA

Correio da Manhã de 11-12-69;

DESAFIO AO LEGISLADOR
Belo Horizonte (Sucursal) - O Senador Milton Campos declarou, ontem
ao Correio da Manhã, que a adoção do voto distrital nas eleições par
lamentares, em cogitação em diversos setores arenistas, poderá condu
zir ao partido único. Embora manifestando confiança "no caráter de
seriedade que o deputado Gustavo Capanema vem dedicando ao as
sunto", o senador mineiro fez uma adverh~ncia sobre os riscos do sis
tema face à existencia do bipartidarismo existente no País.
Contribuiçiio
"Minha contribuição ao debate do assunto - adiantou o senador 
consistiu no projeto que apresentei ao Senado, em 1960. Naquele tempo.
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vigorava a Constituição de 46, (lue impunha o sistema proporcional
para a eleição dos deputados federais, estaduais e vereadores. Enten
dia-se, em geral, que a votação por distritos era incompatível com o
sistema proporcional e só devia prevalecer no sistema majoritário. DaÍ,
o interesse despertado pelas idéias lançadas pelo historiador João Ca
milo de Oliveira Tôrres, conciliando a técnica da divisão distrital com
o sistema da proporcionalidade da representação partidária. Foi essa
diretriz a consignada no projeto apresentado ao Senado em 1960, Clljo
perfeito entendimento se pode ter att~vés de sua justificativa,"

Desafio
Frisou o sr. Milton Campos que apesar de passado muito tempo, a
Constituição de 6í e a Emenda Constitucional deste ano mantiveram
a representa~'ão proporcional des partídos políticos, admitindo, porém,
(lue esta tenha caráter total ou parcial, na forma (lue a lei vier e esta
belecer. Salientou a existencia de dúvida sobre até que ponto () legis
lador ordinàrio poderá levar a proporcionalidade e até que ponto
fugir dela. "Estes süo, na verdade - acrescentou - problemas que de
safiam a legislação ordinária que se deve promover. Para melhor en
tendimento desses aspectos, é bom recordar que o projeto de 1960
tinha dois pressuposto!': o s'stema proporcional rígido e a multipli
cidade excessiva dos partJdns. E tudo isso está, de certo modo, alte
rado."

Partido Unica
Lembrou que, atualmente, os partidos políticos são apenas dois, "em
hora a Constituição permita a criação de novos, sem indicar, todavia,
pelo rigor àas exigencias feitas. que eles possam ser numerosos. Se, por
qualquer motivo, for mantido o hipartidarismo, a eleição distrital ma
joritária oferecerá, certamente, o rbco dl:' !ie caminhar para o partido
único, dada a fraca estrutura da vida partidária entre nós. Entretanto,
se tivermos ues ou (ltlatro partidos refletindo as tendéndas das corren·
tes políticas, já o sístema distrital, conciliado com () proporcional, evi·
tará o risco apontado. Sem nenhuma dúvida, facilitará a escolha do
eleitor e beneficiará o reprcsentantt" com um teor de representativi.
dade bem mais rigorosa. Enfim, tlldo depende dos homens e dos cos
tumes e, aí, - ccnc1uiu - as rdormas são mais difíceis."

fomol do Brasil de 18-12-69:

CAPANE1\IA Ei'\THEGA A HO;"mO~ THABALHü PARA
A ADOÇÃO DO VOTO POR DISTRITO

O Deputado Gustavo Capanema entregou ao presidente da Arena,
Deputado Rondon Pacheco, o seu anundado plano de reforma eleito
ral, cuja parte principal coneilia () atual princípio de representação
proporcional com a eleição de deputados federais e estaduais por dis
tritos.
O trabalho do Deputado Gustavo Capanema será submetido à direçã'l
da Arena, em forma de projeto, e se não houver obieções será levado
ao Güvcrno, que poderá remete-lo ao Congresso Nacional para vota
ção, se assim julgar necessário.
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o Trabalho

~ o seguinte, na íntegra, o trabalho do Deputado Capanema:

"I. Limites e termos da reforma

Antes do mais, duas observações são necessanas:

1. A reforma pretende modificar somente o útema das eleições
para a Càmara dos Deputados e as Assembléias Legislativas. Tudo o
mais (eleições para o Senado Federal, para o Poder Executivo da
Uniâo e dos Estados e para prefeitos e vereadores) continuará a re
ger.se peJa legislação vigente.

2. O presente trabalho não se apresenta sob a forma de artigos de
lei, porque consiste, de início, somente num conjunto de bases para a
elaboração de projeto de lei concernente à reforma. Tal projeto, feito
depois das possíveis pesquisas de opinião, deveJá dispor sobre a ma
téria com os indispensáveis pormenores, aqui não indicados.

n. Firwlidades da reforma

As principais finalidades da reforma são;

1. Fazer desaparecer a luta áspera, {lue se trava, entre correligioná~

rios, na ocasião das eleições. Como se sabe, no vigente sistema eleitoral,
os candidatos a deputado federal ou a deputado estadual se digladiam
muito mais com os próprios correligionários do que com os adversários.
E se trata de combate não raro secreto e insidioso. O resultado é a
discórdia constante, com dano essencial à unidade partidária.

2. Fazer diminuir ou cessar o abuso do poder econômico. A principal
arma dos candidatos, em casos frequentes, não tem sido o seu pr6prio
valor, ou serviços prestados, mas o dinheiro. De eleição em eleição, o
emplego dessa arma vai aumentando, com evidente desprestigio das
campanhas eleitorais.

3 . Simplificar o processo de votar e de apurar. A representação pro·
porcional com o voto uninominaJ, usada que sempre foi entre nós me
diante cédu~a particular, não dificultava o voto, mas era um modo de
aumentar a corrupção. Era preciso substituí-la pela cédula oficial. Mas,
com esta, a complicação do ato de votar toma o voto inacessível a
grande parte do eleitorado. Por outro lado, com cédula particular ou
oficial, o voto lIninominal difculta em extremo a apuração nas juntas
eleitorais e nos tribunais regionais: O trabalho de apurar se prolonga,
em todo o país, por semanas intermináveis.

lU. Sistema eleitoral eclético

São os seguintes os postulados primordiais do novo sistema:

1 . Os representantes do povo na Câmara dos Deputados e nas A8
sembléias Legislativas passarão a ser eleitos segundo um sistema elei·
tora} eclético. resultante da conciliação de um conjunto de regras, umas
próprias do princípio majoritário e outras oriundas do princípio da
representação proporcional.
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2. É de notar (lue esse ecletismo, que assenta no drculo distrital a
base das atividades eleitorais, não retira ao sistema proposto o seu es
seneial caráter, que é perseverar como sistema de integral representa
ção proporcional.

3. Cada Estado elegerá a metade dos seus deputados federais, assim
cnmo a metade dos seus deputados estaduais, conforme () sistema ma
joritário distrital, e a outra metade _tanto de uns como dos outros, com
observància do critério proporcional. Se' o número dos deputados
federais ou dos deputados estadllais for ímpar, a eleiç'ão ma;oritárLl
d;strital abrangerá a metade que for alimentada para a formação d~)

número inteiro.

4. Tanto para as (>]eic;ôes majoritárias distritais como para as pro
porcionais, eada Estado coostitnirá uma círcun.scriç·ão eleitoral.

IV. Procedr:melltos rJtc/imi/wrcs !Jura as e!ciç(}cs m(/ioritári(l~ dí~trit(Jis

Para a realização das e!eic.;iles majoritárias distritais, deverão ser ado
tados os procedimentm preliminares seguintes:

1. O Tribunal Hegional Eleitoral dividirú o Estado em tantos distri
tos ft·clerais {' em tantos distritos estaduais quantos forem os lugares
por preencher, pela eleição majoritária distrital, na Càmara do.s Depu
tados e na A.~semh'éia Legislativa.

2. Os distritos federai.s, assim ('orno os distritos estaduaís, deverão
ser constituidos de tal modo que aqueles e estps se equivalham entrc
si, aproximadamente. quanto ao número de habitantes e de eleitores,
e sejam formados por um conjunto de mUnicípios contíguos.

3. Para essa divisãc, o Tribunal Regional Eleitoral procec1t'fá t'm en
tendimento e harmonia com todos os P<lrtidos Políticos.

4 _ A primeira divisão distrital eleitoral será feita. em todo o país.
dois anos pelo menos antes das ek>iç.'àe.~. Sempn' (ltH:' a lei modificar
o número dos deputados federais e dos estaduais, () Trihunal Regional
Elpitoral procederá :t necessária revisão dessa divi.~ào, com ohservàn
cia dos critérios que a devem presidir.

5. Para cada e1eú;ão, e com a antecedencia legalmente estabelecida,
cada Diretório Municipal, por dec.:isães tomadas mediante escrutínio
secreto, indicará dois llomes, um para candidato a deputado federal
pelo distrito e outro para candidato a seu suplente, e bem assim dois
outros nomes, um para candidato a deputado estadual pelo distrito e
outro para candidato a seu suplente. As decisões, sempre tomadas por
maior:a simples de votos, serão comunicadas à comissão executiva re
gional.

6. A (:omissào executiva regional fara a apuração das indicações fei
tas pelos Diretóríos Municipais, e considerará vitoriosos os nomes que
tiverem obtido, em cada Area distrital, o maior numero de votos para
a candidatura pleiteada. Cada Partido terá, por esse modo, escolhido,
para cada· distrito federal, assim como para cada distríto estadual, o
nome do seu unico candidato quer a deputado federal, quer a deputado
estadual, assim como o nome do suplente num e no outro caso.



380 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

7 . O registro dos candidatos será feito no Tribunal Regional Eleitoral,
90 dias pelo menos antes da eleição, mediante requerimento do dele
gado competente.

V. Procedimentos preliminares para as eleições proporcionais

Para a realização das eleições proporcionais, adotar-se-âo os seguintes
procedimentos preliminares:

1. Com a devida antecedenda. na fonna do calendário eleitoral. o
Diretório Regional de cada Partido. organizará uma lista de nomes
merecedores da categoria de candidatos à Câmara dos Deputados e
outra lista de nomes merecedores da categoria de candidatos à As
sembléía Legislativa. Cada lista equivalerá, pelo menos, ao número de
todos os lugares por preencher na circunscríção, Oll ao seu dobro no
máximo, e será apresentada segundo a ordem alfabétíca de cada nome
completo.

2. Não poderá ser indicado nenhum membro do DiretóriO Regional,
nem o seu cônjuge ou parente <:onsanguíneo ou afim, até o terceiro
grau, ou por adoção, salvo se estiver investido no mesmo mandato pre
tendido. Também não poderão ser indicados os candidatos da eleição
majoritária distrital.

3. A Comissão Executiva Regional dará a devida publicidade às duas
listas alfabéticas do D retório Regional, e as manterá afixadas no recin
to e nas demais dependendas da sede da Convenção Regional, de que
trata o item seguinte.

4. COllvocar-se-á a Conven\'ão Regional, que, dirigida pelo presiden
te do Tribunal Regional Eleitoral, e mediante escrutínio secreto, esco
lheriÍ um a um, dentre os nomes de cada lista oferecida pelo Diretório
Regional, os nomes da lista partidária federal e os di! lista partidária
e.stadua!. Os nomes de cada lista se arrojarão, à medida que forem
sendo es<.:olh idos, em ordem de precedencia. Cada lista conterá tantos
candidatos quantos forem os lugares por preencher mediante o critério
proporcional, mais um terço, desprezada a fração.

5. Cada Partido, pelo seu competente delegado, fará, no Tribunal
Regional Eleitoral, o registro das S\las duas listas partidárias, a de can
didatos à Câmara dos Deputados e a de candidatos à Assembléia Le
gislativa, simultaneamente com o registro dos nomes dos candidatos
às eleições majoritárias distritais.

VI. Critérios para a escolha dos candídatos

Convém fazer, neste ponto, as seguintes observações com relação à
diferença do processo e, portanto, dos critérios da escolha dos candi·
datas:

1 . ~ fora de dúvida que, de modo geral, os candidatos aos mandatos
legislativos devem ser pessoas de reputação moral, de intrépido patrio
tismo, de espÍríto consagrado à causa democrática e de alta visão dos
problemas nadonais, e estar vinculados ao seu Partido por serviços
relevantes ou indeclináveis eompromissos.
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2. ~.fas a diferença do processo de escolha permite ou sugere a cada
Partido recrutar, por 11m lado, os nomes mais afeitos ao trato político
com os eleitores e, portanto, mais idôneos a m,mter, entre eles, a ne
cessaria constància partidária, e, por outro lado, aquelas figuras que,
sem deixar de manter com os eleitores cOllstantes vínculos de estima
e apreço, sejam dotadas de propensão e capacidade para o estudo cien
títíco ou tecnicc dm problemas de política, de legislação e de governo.

VII. As campanhas eleitorais

A este respeito, algumas recomendações SllO essenciais:

1. Nenhum candidato será registrado. sem que dedare aceitar plena
mente os encal gos da candidatura, Esses encargos envolvem a obriga
ção de todos os candidatos, tanto os que V~lO pleitear a eleição majo
ritária distrital, como os que estejam arrolados nas listas partidárias,
se d(~em as mãos, nO decurso das campanhas eleitorais, para um mesmo
esforço coletivo, nüo apenas pelo exito pessoal de cada um, mas sobre
tudo pelo (~xito geral do Partido.

2, A.s Comissões Executivas Regionais desempenharão neste ponta ,)
papel de coordenar os esforços de todos, fazendo com que, em cada
um do.s distritos deitoraís, que devE'm c:onstitnÍf as bases políticas da
c:ompetiçãc pdejem não so os candidatos diretamente interessados, mas
também os das listas partidárias cada (llial segundo a maneira por que
possam prestar serviço ao Partido.

3. O Tribunal Regional Eleitoral fará repetida divulgação, pela im
prensa, rádio e televisão, dos nomes de todos os candidatos, indicandü
lhe o Partido e esdarecendo pBra (lUe mandato e de que maneira vão
concorrer, e manterá afixados, em todos os recintos eleitorais de cada
distrito, no dia da eleição, os nomes dos candidatos à eleição majori
tária nesse distrito, e dos seus suplentes, assim como as lista.s partidá
rias, com menção dos Partidos tanto daqueles como destas.

VllI. A votação e (1 apuração

Com respeito à votação e à apuração, constituem regras primordiais '-1.\

seguintes:

1, Cada eleitor, no ato de votar, terá dois votos, um independente do
outro: o primeiro num dos candidatos a deputado federal e num dos
candidatos a deputado estadual, na eleição majoritária distrital; e o
segundo nas duas listas partidarias, a federal e a estadual, 'lue tiverem
a sua preferenda.

2. Deve-se ter em vísta a característica e a importâncía do segundo
voto, destinado exclusivamente que é a fazer, entre os Partidos, a dis·
tribuíçâo proporcional dos lugares por preencher na circunscrição elei
toral.

3. As cédulas serão feitas de tal modo que o eleitor possa expressar
os seus votos, fazendo simples cmzetas nos círculos ou quadriláteros
correspondentes ao nome ou à lista (lue preferir.

4. O eleitor não poderá votar, sob pena de nulidade do seu voto, no
candidato a deputado federal de um Partido e no candidato a deputado
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estadual de outro Partido; nem tampouco, sob a mesma pena, na lista
federal de um Partido e na lista estadual de outro Partido.

5. Se () eleitor votar validamente somente numa ou nas duas listas (a
federal e a estadual), o seu voto será assim apurado; se votar valida
mente somente num ou nos dois candidatos distritais (o federal e o
estadual), apurar-se-a o seu voto tambem para a lista ou as listas do
Partido correspondente.

6. Se o eleitor votar validamente na eleição majoritária distrital e va
lidamente na eleição proporcional, os seus dois votos serão apurado~.

mesmo que o seu primeiro voto tenha recaído num Partido e o segundo
noutro Partido.

7. Serão desde logo L'Onsiderados eleitos os candidatos a deputado
federal e a deputado estadual que, em cada distrito, tiverem obtido o
maior número de votos (maioria relativa) > O suplente registrado com
o candidato vitorioso será considerado também eleito.

8. Para a apuração dos resultados proporcionais, verifica-se prelimi
narmente a soma dos votos válidos obtidos pelas duas listas, a federal
e a estadual, de cada Partido, em cada circunscrição eleitoral. Divide
se o total pelo número de todos os lugares por preencher na mesma cir
cunscrição, Determina-se, assim, o quociente eleitoral. Somando-se os
votos válidos obtidos por cada lista partidária, verificados os quocien
tes partidários e feita a distribuição dos restos com a aplicação do pro
(,;esso d'Hondt nos termos iá defin:dos pelo nosso direito eleitoral, ter
se-á o número dos lugares alcançados por cada Partido.

9. Cada Partido preencherá os lugares, que tiver obtido, primeira
mente com os seus candidatos vitoriosos na eleição majoritária distri
tal. Os demais lugares comluistados preencher-se-ào com os nomes das
respectivas listas partidárias, .~egundo a ordem de precedencía fixada
pela Convenção Regional.

10. Se ocorrer a hipótese de que um Partido akance, na eleição ma
joritária distrital, maior número de lugares do (lue o que lhe terá de
corr:do da eleiç'ão proporcional, prevalecerá o número proporcional.
Preent'her-se-á esse número com os candidatos distritais mais votados,
considerando-se exduídos os demais. Tal hipótese nunca se verificará
num sistema de dois Partidos..Somente poderá dar-se nos sistemas
multipartidários, quando tal ou qual Partido apresente acentuada dis
paridade na distribuição dos seu,~ eleitores entre os distritos da mesma
circunscrição eleitoral.

11 . Os nomes de cada lista, não considerados eleitos, serão os suplen
tes da reprt'sentação partidária, segundo a ordem de precedencía acima
referida. Neste ponto, poder-se-á adotar a seguinte variante: Não se
elegerão suplentes nas eleições majoritárias distritais; os nomes de cada
lista, não tidos por eleitos, serão suplentes, na ordem de precedel1cía
preestabelecida, em todos os casos de substituição ou sucessão, quer
dos titulares eleitos pelo voto majoritário distrital, quer dos eleitos em
listas partidárias. Esta solução teria a vantagem ae dar ainda maior
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valor à8 listas partidárias e tornar mais interessados no pleito os eau
didatos nelas arrolados.

IX. Consideraçiíes finais

Algumas considerações finais devem ser feitas:

1. Admitida que seja a mudança, ora proposta, do sistema eleitoral.
retificações e alterações das presentes bases se tOrnam possíveis, medi·
ante as sugestões que vierem a ser oferecidas pelos interessados e pelos
entendidos,

2. O novo sistema não deverá, de modo nenhum, ser posto em práti
ca nas eleições de 1970, primeiro porque para isto já não há tempo su
ficiente à elaboração da legislaçào indispensável e aos procedimento>;
preliminares da Justiça e1eJoral; e, em segundo Ingar, pelo fato de qlle
os candidatos a deputado federal e a deputado estadual nessas próxi
mas eleições já terão, a esta hora, organizado plano.~ e obtido compro
missos para o exito necessário. Estabelecer, já agora, novo sistema elei
toral, cem tãe profundas modificações, representaria, para todos, pre
juízos e tnll1~·torn(]s irrepnráveis. Não seria medida prudente nem justa.
3. O novo sistema eleitoral só deve começar a vigorar a partir das
eleições de 1974. Haverá, todavia, conveniencia que, no decorrer de
1970, seja promulgada a nova legislação, para (lHe, desde () início da
próxima leg:slatura. possa a Justiça Eleitoral dar as providencias pre
liminares (lue lhe competem."

Folha de São Paulo de 5-1-70:

"OS PRÓS E OS COKTRAS DA ELEIÇÃO POR DISTHITO - H.EA-
CENDE-SE O VELHO DEBATE

CIIStavo Capanema, o veterano político m'neiro, propos a reintrodução
do voto por djstrito no sistema eleitoral do Pah - {' com isto g'lnhOll
novo ímpeto a discussão sobre os méritos desse sistema, muito difun
dido nas democracias da Europa, e nos Estados Unidos. A controvér
sia apanhou de .mrpresa tantos os líd/:'res da AREi'\A. como 0,

do MDE, que procuram agora estimar exatamente as vallta~t'Jh c
as desvantagens da eleição distrital para os sells partidos.

RRASíLIA, (Sucursal) - O deputado Joel Ferreira, cio \IDB am,l
zonense, defende o voto distrital. Outro oposicionista, o sr. Nelson
Carneiro, da Guanabara, é contra () voto por distrito e favorúveJ ú
eleição pelo sistema proporcional, hoje usado no Brasil. O deputado
Alceu C1rvalho, emedebista de São Paulo, acha que as elei~'ôes ideais
seriam parte pelo sistema de distritos e parte pelo sistema propurciOlwl.
Mas, no MDB ainda existe uma quarta corrente chefiada pelo líder
oposicionista na Câmara, sr. Humberto Lucena, que: preconiza as elei
ções propordonais, mas com votos dados às legendas partidárias f' nüo.
como agora, aos candidatos, individualmente.

A confusão nâo é menor do lado da ARENA: o presidente do partido,
sr. Rondon Pacheco, defende o sistema proporcional; o futuro presi
dente da Câmara, deputado Geraldo Freire, desde 1966 é partidário do
voto distrital; e o deputado Gustavo Capanema, defensor do sistema
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misto (distrital misturado com proporcional), tomou a inicíativa de
elaborar projeto visando à adoção de novo sistema eleitoral no Bra·
sil, a partir de 1974.
A controvérsia sobre o voto distrital apanhou a maioria dos deputados
desprevenidos, mas ao vice-líder do MDB, deputado Djalma Falcão,
o debate ,sobre o assunto parece ter outros objetivos.
"Em 1966 - diz ele - aprovada a lei eleitoral do ano anterior, os dois
partidos iriam às urnas, em 15 de Novembro, com todos os eleitores
brasileiros votando através de cédulas oficiais, distribuídas pela Jus
tiça Eleitoral, nos seus candidatos ao Senado, à Câmara dos Deputados
e às Assembléias Legislativas. Surgiu, então, no Congresso, o boato de
que o governo adotaria o sistema do voto distrital. O sr. Ultimo de
Carvalho, arenista mineit:;:o, chegou a anunciar na Câmara que projeto
governamental nesse sentido J'á estava pronto. Mas, em maio de 1966,
aconteceu o pior: ao invés a mudança do sistema apenas se adiou
a obri~atoriedade da cédula oficíal nas eleições proporcionais (Càma
ra dos Deputados), salvo em São Paulo, nas capitais de todos os Es
tados e nas cidades com mais de cem mil habitantes. No resto do
país manteve-se o uso das cédulas individuais, distribuídas pelos pró
prios candidatos." ( .. , .. )
"Qualquer sistema serve - afirma o sr. Djalma Falcão _ Tanto faz o
distrital, o proporcioDill ou o misto. O importante é que o eleitorado
possa manifestar-se livremente e os candidatos estejam em igualdade
de condições. Com a cédula oficial, distribuída pela Justiça, o eleitor,
dentro da caoina indevassável, tem uma chance para rebelar-se contra
os esquemas de pressào, A cédula individual, distribuída pelos candi
dat,?s, cria para ú eleitor um clima de constrangimento quase invend
vel .
Sistemas
O sistema do voto proporcional consiste, fundamentalmente, tal como
é aplicado no Brasil, no seguinte: os partidos políticos apresentam,
em cada Estado, candidatos à Câmara dos Deputados e à Assembléia
Legislativa, até o limite de uma vez e meia o número de vagas a pre
encher. O eleitor tem. no caso, duas opções: vota no candidato (indi
cando o número de inscrição do nome que preferir ou escrevendo o
próprio nome do candidato) ou, então, vota apenas na legenda de
sua preferencia, sem indicação de nome. Os votos são, de qualquer
modo, computados em favor de legenda partidária preferida. No final,
somados todos os votos válidos -(~m favor de qualquer candidato ou,
em branco), verifica-se o número de votantes. Divide-se tal número
pelo número de vagas a preencher, obtendõ-se, desta forma, O quociente
eleitoral, Consideram-se eleitos, em cada partido, tantos candidatos,
em ordem decrescente de votação, quantos forem o! quocientes eleit()
rais obtidos pelo partido. Depois desta operação, as vagas que resta
rem (sobras) serão distribuíJas, apurando-se, tantas vezes quantas
forem as vagas, qual o partido que obteve o maior quociente, na divisão
dos seus votos pelo número de deputados eleitos inicialmente, mais
um. As sobras, em geral, beneficiam o partido que obteve, proporcio
nalmente, a maior votação,
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Daí o nOmt' do sistema. Os críticos da eleição proporcional afirmam
que o sistema beneficia o partido que apresenta nomes carismáticos.
Na Guanabara, em 1945, n .~r. Getúlio Vargas obteve 116 mil votos, pe
lo extinto PTB, que, com seus demais candidatos, totalizou 130 mil
votos. A votação do sr. Getúlio Vargas fez com flue fossem eleitos
nove deputado~' trabalhistas, inclusive um com apenas 592 votos, en
quanto a ex-UDt\, que teve 112 mil votos, elegeu apenas tr0s repre>
sentantes, deixando na supléncia candidatos que, individualmente, pas
saram de dez mil votos.

Outra crítica ao sistema proporcional salienta - é o pensamento do
sr. Geraldo Freire - que O.'i candidatos de um mesmo partido .~ão

obrigados a enfrentar-se num mesmo Estado. Além disso, illúmera.~

regiões dos Estados ficam sem representação, enquanto algumas areas
mais populosas elegem dois ou tres repres"entantes.

Di,çtrital

No sistema do voto distrital. t:ada unidade territorial é dividida em
distritos. Nesses distritos, cada partido apre.~enta tantos t.:andidatos
(luantas forem as vagas" Ccmsideram-se eleitos, em cada distrito, os
candidatos mais votados. A votação, como se Vl\ tem caráter majoritá
rio. Em países onde há mais de dois partidos a disputar eleições dis
tritais, usam-se dois critérios: () da maioria absoluta dentro do distrito,
ou o da maioria relativa" Se, no primeiro escrutínio - isso nos palses
em que se adota o princípio da maioria absoluta - ninguém a alcan
çar, realiza-se nova eleição, entre os dois candidatos mais votados.
Onde prevalec'e D princípio da maneira relativa, I) mais votado é de
clarado vencedor"

Os estudiosos levantam, entre outras, as seguintes objeções ao voto
por distritos: torna os deputados demasiadamente comprometidos com
o distrito, regionalizando, assim, a ação política; a divisão dos distritos
enseja o que se chama "aritmética eleitoral", isto é, a pretexto de per
mitir a representação política de todas as áreas territvrais, supervalo
riza a representatividade das zonas mais atrasadas em detrimento dos
grande.~ centros urhanos" Entre as vantagens do sistema. alega-se que
o eleitorado, no caso, pode aquilatar melhor as qualidades e defeitos
dos candidatos, ao contrário do voto proporcional, em (lue os eleitores
não têm contato com as pessoas nas quais votam. Para uns, o distrito
facilita e barateia a ação do poder econômico, na conquista do voto
(deputado Geraldo Guedes); para outros (deputado Geraldo Freire).
como o eleitor sempre conhece os candidatos. pode votar neste ou na
quele, mas nunca por interesse econômico"

Quanto à eleição distrital, convém observar (jue, na Inglaterra, após
a 11 Guerra Mundial, o ex-ministro Winston Churchill foi derrotado
num pequeno distrito, por candidato adversário. No caso do Brasil,
acha o sr. Flávio Marcílio, da ARE~A cearense. (lue o sistema contra
ria o princípio da federação. Os deputados - diz ele - seriam não mais
representantes dos Estados. mas de parcela dos Estados."
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o Sistema. de Capanemo

O sistema misto preconizado pelo sr. Gustavo Capanema determina
que metade das vagas de deputados, em cada Estado, seja preenchida
pelo voto distrital; a outra metade, pelo voto proporcional.

Os Estados seriam divididos em distritos, tantos quantos fossem as
vagas a serem preenchidas pelo sistema distrital. O eleitor votaria
duas vezes, na mesma sobrecarta: uma vez para o representante do
distrito e outra vez para indicar o representante no sistema proporcin
nal.

O sistema híbrido do ex-ministro Capanema, na opinião de maioria
dos congressistas, dificultaria a seleção de candidatos, pelo eleitor, e
tomaria ainda mais morosa a apuração. Para uns, o que o volo rnhto
faz "é reunir O que há de melhor no distrital com o melhor no pro.
porcional". Mas há, também. os que entendem que o voto misto de
Capanema junta o ruim ao péssimo. "Que eleitor de pequeno dis
trito interiorano, votaria num nome de proíeção nacional, para o siso
tema proporcional?" O voto exclusivamente por legenda, como quer
o Sr. Humberto Lucena, importa, ao que dizem, na manutenção da
ditadura das cúpulas partidál"ias. As cheHas dos partidos indicam,
dentre seus membros, por ordem decrescente, os elementos que serão
eleitos, à medida qúe a legenda alcance o quociente eleitoral. A
mesma situação existe no projeto do Sr. Gustavo Capanema, para os
candidatos partidários à eleição pelo voto proporcional.

Opiniões

No Congresso Nacional, a maioria dos parlamentares receia a mudan
ça no sistema de eleições. "Se o distrital - diz o deputado Pereira Lu
cio da ARENA alagoana - viesse para acabar, de vez, com a praga
da sublegenda (brigas dentro de cada partido), ainda bem".

O arenista Clodoaldo Costa, da Bahia, teme que, ao implantar-se o
distrital, "as divisões a serem feitas dentro de cada Estado não con·
sultem as realidades econômicas e sociais, beneficiando, desta forma, o
caciquismo político".

O prof. Orlando Monteiro de Carvalho, da Universidade de Minas Ge
rais, antes da criação do MDB e da ARENA, quando havia no país
treze partidos políticos, fez um .levantamento sobre as origens sociais
de 27 mil chefes políticos brasileiros e, especialmente, mineiros. Os
partidos mais importantes, antes do movimento revolucionário de 1964,
eram, em Minas, o psn, a UDN, o PR e o PTB. Tais agremiações
eram chefiadas por grandes fazendeiros ou grandes comércíantes nas
seguintes proporções, respectivamente: 71$, 70$, 68~ e 32i'.

Mostrou o prof. Orlando Monteiro que, no Brasil, principalmente
no interior, estava em curso "um processo de libertação do eleitorado,
que Se prende - diz ele - à aplicação do sistema de representação
proporcional e ao multipartidarismo, cuias linhas de evolução parecem
ser correlatas do processo econômico de industrialização do país".
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Em sua opmlUo, a eleição pruJ-Iorcional e o multipartidarismo (nào o
bipartidarismo) contribuem para livrar O eleitor d() eaciquismo.

O prof. Rui Nogueira, de São Paulo, também se manifesta contrario
ao voto distrital. A seu ver, por este sistema, torna-se mais fácil a con
centração do prestígio governamental e o uso do poder econômico.

Quanto ao àngulo a que alude o sr. Djalma Falcão. o uso obrigatório
da cédula oficial de votação (a seu ver mais importante que o sistema
eleitora!), o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e antigo mem·
bro do Tribunal Superior Eleitoral, sr. Edgar Costa, afirma, em seus
trabalhos sobre o assunto, que "as restrições que se lhe fazem só pC).
clem ser explicadas pele receio de certos políticos r: partidos, da perda
da influência direta, exercida por seus cabos eleitorais, através de
currais Ou viveiros, sobre o eleitorado do interior do País, onde ainda
proliferam os eleitores cognomínados Uteleguiado.ç", aos quais a cédula
oficial assegurará liberdade e sigilo no voto".

Como surge a Cédula Oficial

As eleições brasileiras, no Império, começaram pelo sistema majoritá
rio. O eleitor votava em fantos candidatos, na Província (estado),
quantas fossem as vagas. ),1 as, ainda não havia os distritos. Só liue
as eleições se davam em dois turnos. Um grupo de pessoas, que ti
nham certa renda, elegia os eleitores. Estes, elegeriam os deputados
e senadores.

Em 1846, as províncias foram divididas em distritos e passou a vigorar
o voto distrital, ainda em doí6· turnos. De início, eram vencedores, em
cada distrito, os candidatos que obtivessem maioria absoluta de vo
tos.

Em 1855, passou a vigorar () critério da vitória do mais votado. Come
çam as reações ao voto distritaL Na fala do trono, que dirigiu ao
Congresso, em maio de 1851, o Imperador Pedro II acentua que "o
Legislativo fez muito peJo país, mas o Brasil ainda necessita de muita
coisa. Por exemplo: leis que sahiamente corrijam os defeitos que ain
da possa apresentar o sistema eleitoral, para (lue nem a liberdade de
voto, nem a tranqüilidade pública sofram na aplicação de um dos
mais sagrados princípios de nossa Constituição".

Teófilo Otani, chefe político de .\-1inas, dirige à Cimara, em abril de
1852, representação denunciando que, a partir de 1849, "na província de
Minas nâo tinha havido eleições, mas uma sutural indecente onde a
ilegalidade e a violência primaram, a par do escárnio e do cinismo'"
Pedia o representante mineiro que se mandassem realizar novas elei·
ções, em que os eJeitores pudessem manifestar livremente seu pensa
mento, "do contrário - di.. ele - as urnas simbolizarão somentl;' a in
fluência do poder."

Em 1855: o Brasil é redividido em 105 distritos. A oposição assinala.
no Congresso, que a redivísãa incorporou zonas onde eram eleitos seus
candidatos a zonas onde sempre triunfavam os governistas.
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Com algumas alterações, continua. no entanto, o processo de eleições
distritais (O eleitor ora vota em tantos candidatos (luantas são as va~as

no distrito, ora vota em dois terço.~ das vagas), mas a primeira grande
modificação é o voto direto. Não há mais os dois turnos de votação.
A República traz o voto a descoberto, com a novidade do reconheci
mento, pela mesa eleitoral, da dup\icata da cédula depositada na uma.
pelo eleitor, "para evitar fraude". Surge o voto cumulativo: o eleitor
pode votar, até cineo vezes, num mesmo candidato. Sob tal sistema
Rui Barbosa é derrotado nas eleições para presidente da República,
pelo marechal Hermes. Dos 13 milhàes de brasileiros, à época, silo
eleitores apenas 626 míl. Com a revolução de 30, cria-se a Justiça Elei
toral, o voto é obri~atório para os homens e facultativo para as mulhe
res e, de início, a representação é indicada pelo sistema proporcional
misto. A proporcionalidade surge em dois turnos. No primeiro, são
considerados eleitos os mais votados em cada partido, até o limite Jo
{{uodente eleitoral. No segundo tum(}, são considerados eleitos, após o
preenchimento das vagas iniciais, os candidatos mais votados, até o li
mite da bancada.

O eleitor pode votar duas vezes num mesmo candidato: uma, para
competir na proporcionalidade, outra, para competir pelo critério da
maioria de votos, no segundo turno.

A apuração passa a ser feita peIa Justiça Eleitoral e já existem os titu
los eleitorais com retrato de eleitor e ficha datiloscópica.

Cria-se, ainda, a representação classista - 40 deputados - eleitos em
assembléia no Ministério do Trabalho, ao passo que o eleitorado ele
ge, diretamente - ainda através das cédulas individuais de votação
pelos próprios candidatos - 205 representantes em todo o Brasil.
Na primeira eleição por tal sistema, votam em São Paulo 220 mil pes
soas, e, no Rio, 71 mil. Por esta época, admite-se, ainda, o candidato
avulso, isto é, que não pertença a qualquer partido político.
Finalmente, em 1945, vigora o sistema da proporcionalidade pura,
Suprime-se o candidato avulso. O alistamento e o voto passam a ser
obrigatórios para todos. Daí por diante, o sistema é melhorado (em
1955) com a criação da folha individua.l de votação e se institui a cé·
dula única e oficial, para a eleição do presidente da República.

Esta última inovação fora proposta pelo ex~trabalhista Fernando Ferra
ri e encontrou duas correntes: a da ex·UDN, favorável; e a do ex-PSD,
contrária. Em 1956, a cédula única se estende às eleições de senadores,
prefeitos e governadores.
A partir de 1962, a cedula oficial e também aplicada nas eleiçôes pro
porcionais em São Paulo, na Guanabara e em todas as capitais brasi
leiras e, por lei, ap6s 1966, deveria o mesmo sistema ser empregado nas
cidades com mais de cem mil habitantes. Em 1965, no governo Castello
Branco, contudo, a nova lei eleitoral, ao estabelecer o voto vinculado
(o eleitor tem de votar em candidatos do mesmo partido, pura a Câ
mara dos Deputados e Assembléia Legislativa), manda que a cédula
única seja usada em todas as eleições, proporcionais ou majoritária!'>.



ABRIL A JUNHO - "12 389

No ano seguinte, porém, - maio - o Ato Complementar n'·' 20, adia
o emprego obrigatório da eédula únka, aplicando-a apenas nos Esta
dos de São Paulo e da Guanabara, nas capitais dos Estados e nas dda
des de mais de cem mil habitantes. Mas o AC-20 deixa claro que nas
próximas eleições todo o Brasil usará somente a cédula ohcial.

fornai do Brasil de 26-10-70:

REALIDADE ELEITORAL

A realidade eleitoral se encarrega de provar que tinham razão as
vozes que recomendavam a adoção do voto distrital como <l única
maneira de implantar o bipartidarismo. O presidente da Arena mineira.
também presidente da Càmara dos Deputados. resume ohservações
recolhidas no interior de Minas em dois sintomas que não deixam dú
vida quanto à necessidade de convivénda mais íntima entre () candi
dato e sua hase municipal. Caracteriza-se daramentt' a convenit!-ncia
da presença física do C'aIldidato junto ao eleitor, incorporadll Oil delími
tação de uma base geográfica. Pode ser percebida igualmente a ft'n
dcncia de cada munidpio a concentrar sua votação num (:andidato.
a fim de que o eleito venha a estreitar vínculos e desempenhar real
mente {} papel de repre!ient~wtt> e procurador.

Estes dois traços levam à inevitável conclusão de que a moldura
do bipartidarismo é o voto distrital. COIllO n6s reduzimos os Partidos a
apenas dois e mantivemos a eleição proporcional, () resultado tem sido
a reivindicação pemlanente de mais Partidos, a fim de que se e~tabe

leça uma gradação mais variada de tonalidades políticas. Apresenta-sf'
de novo pluripartidarismo como alternativa, exatamente porque só o
voto distrital encaminha e apura o hipartidarismo.

Independentemente da incoerencia doutrinária, o llwfcado eleitora1
cobra sua taxa, e isto é importante: os municípios querem contribuir
para eleger um candidato flue se idtmtifique com os problemas dele,
e não repartir votos entre muitos (jue, uma vez eleitos, seriam obrigados
a dividir a confiança entre muitas bases. A vincuilH,:ão entre o eleito
e o eleitorado, quanto mais real, melhor para () exerddo da represen
tatividade. t mais autentico um deputado representar 11m município
do que ser abstratamente o representante de algumas centena.ç de
cidades.

A relaçãO entre eleitor e eleitorado é um dado civiljzador e de auten
ticidade democrática: ao s'er deito, (} represf'otante contrai lima obri
gação, qual ,r;eja se transformar no procurador ou agente da região
que o distinguiu com a confiança. Pelo menos nesse aspecto a razão
pende para os que sustentam a conveni&ncül do voto distrital para
implantar o sistema bipartidárjo.

Toda a re.sistf~ncia à adoção do voto distrital foi orientada pelo temor
de que, ao deslocar para uma base delimitada a eleição, a represen
tação cairia de nível e os municípios imporiam nomes de qualidade
inferior, e a representação perderia o caráter e,~tadllaL O representante
seria antes do município DO que do Estado.
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Aqueles que acreditam na representação em abstrato, a realidade aca
ba de dar uma lição: a despeito de não ter sido adotado o voto
distrital, os municípios adquirem consciência de colégio eleitoral e
conduzem sua atuação no sentido de melhorar a representatividade e
criar um compromisso efetivo entre O eleito e seus eleitores. Do ponto
de-vista democrático, é de qualquer forma um aperfeiçoamento.

Diário de, S. Paulo de 10-12-70:

VOTO DISTRITAL,
Ui\fA FACA DE 2 GUMES

Genésio Lopes

Os resultados das eleições parlamentares de 15 de novembro trouxe
ram não apenas amargura para os derrotados, mas uma profunda
preocupação também para os eleitos e o próprio governo federal. A
grande soma de votos nuJos e brancos demonstrou que há al$'Jrna
coisa falha. Para chegar à origem do erro foram contratados ate psí.
cólogos, imaginando-se que o problema está ligado a algum fato psí
quico. Vários relatórios foram elaborados com o mesmo objetivo, e a
conclusão aparente indica que profundas transformações deverão ser
introduzidas no sist~ma poIítico-eleitoral - todas elas buscando ra
cionalizar o processo de votação, de modo a que o voto possa traduzir
de forma objetiva a tendência do eleitorado.

Todas as vezes que se fala em reforma política, a primeira tese que
surge e logo domina as áreas políticas, provocando debates controver·
tidos, é a da adoção do voto distrital. Não há dúvida de que ela conta
com larga faixa de adeptos e a prova é que se tem mantido em evidên
cia apesar de não tm conseguido vingar no Brasil. No momento, a
despeito do recesso das Casas l.egíslativas, a idéia 30 voto por distrito
transformou-se no tema mais apaixonante. A seu respeito falam lideres
conservadores e Bbernis e até mesmo parlamentares, cuja definição
ideológica não está ainda configurada. As opiniões não são apenas con·
flitantes, comO rev~Jam também uma perfeita dissonância não somente
{luanto ao sistema em si, mas principalmente no tocante à sua eficácia.
Tudo isso caracteriza uma confusão de idéias e de propósitos. que
torna a questão mais polemica ainda, podendo determinar a nresma
soJução de antes: o arquivo.

Entrementes, enquanto isso não acontece, convém analisar os primei
ros pronunciamentos sobre a matéria: no MDB paulista a idéia do voto
distrital encontra respaldo por parte de lima corrente de votação loca
lizada e crítica. da parte daqueles que se elegem sempre através de
votos reunidos nas diferentes regiões do Estado. Os primeiros dizem
']ue o voto distrital deve ser adotado como fórmula para fortalecer a
representação par\amentar e eliminar com Os candidatos que o vice·
governador Hílário Torloni defíniu comO "os picaretas da política",
ou seja, aqueles que somente aparecem nos municípios às vésperas de
eleições. Quanto aos últimos, sustentam que o sistema distrital pode
representar o fim dos grandes líderes nacionais, uma vez que. locali
zando os candidatos, automaticamente estará obriKando-os a se l'e~io-
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na1izarem no trato de prohlemas. Em síntese. diz-se que os deputados
eleitos por aquele ,~istema serão allt(~ntil'os vereadores com mandatos
federais.

Com efeito, a mpsma COlTPnte oposidonísta re~salta, como razãD de
maior relevància para se rejeitar o voto distrital, a versão de que Sl'll
aJvento tornará o campo elejlora! mais aherto ao podt'1" eCOllomieo.
cujos detentores não precisariam mais expandi-lo em todas as regiões,
pois somente uma "região colégio-eleitoral" seria suficiente para as·
segurar-lhes os mandatos.

Dicidida

J\a AREI\A paulista as observações a respeito do problema não são
incisivas, mas traduzem a mesma discrep<lncia existente no MDB. Há
simpáticos à tese c adversários dela. Contudo, como () assunto ainda
não foi oficialmente liberado, a retiCl;ncia é a tônica de todas as rea·
ções. De certa forma, este comportamento está em cOllsonància com
o dos lídere~ da ARE:I\ A nacional. O deputado Batista Ramos. q\H.'

está elaborando relatório crítico sobre as eleições de 15 de novembro.
vai propor também sugestões à reforma política, conforme já confiden
ciou a este repórter. Mesmo a.,;sím. tem agido de forma discreta, nllnca
se aprofundando em declarações sobre a convenicncia ou não do sis
tema distrital. Da mesma forma age o ministro da .!mtiç'u: nada diz
sobre o assunto, deixando apenas transparecer que ele está sendo
examinado.

A despeito de toda esta ceJellma de manifestações favoráveis e con
trárias, uma coisa parece estar jefinida: ninguém está em eondiç'ôes
de dizer de forma ohjetiva se o sistema em questão pode ou não
resolver os males políticos da BrasiJ. I\a séríe de prollunciamentos, o
jogo de convenit\ncia impõe-se dc forma acentuada - e de cerla ma
neira tende, inclusive, a prejudicar () debate objetivo <lue os conlitndo~

da ARENA e do MDB, pelo menos na aparel]('ia, pretendem provocar."

O Estado de S. Paulo de 16-12-70:

CO~nSSAO DO GOVEHNO
VAI ESTUDAR ELEIÇÜES

Brasília (Sucursal) - O \-1inistro da Justiça, Sr. AHre:lo Buzaid, desig
nará uma comissão especial para um levantamento s()cioló~ico das elei
ções de 15 de no\'{'mbro, IJlH' servirá de base para altcraçôes no sistema
eleitoral vigente e de estudo para a institucionalização de uma política
de idéias e não de homens,

:\Tão há nenhum fundamento na notícia de que o \tinistro Alfredo
Buzaid estaría propenso a propor tlma nova divisão territorial do país.
n:lO havendo qua]<luer estudo em seu ftltinistério a este respeito.

Levantamento
Como anuncia em sua conferencia Rumos Políticos da Revoltlçâo B/'(/
sileim, o Ministro Alfredo Buzaid entende que "a Revohl~'ão ('stá em
marcha" e tem como um de ....em objetivos institucionalizar a moral
dentro do Eiitado, sustenta que a política sem Atica sp torna vazia clt-'
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valores, passa a ser antes uma ciencia de dados da eltperiencia do que
dencia de comportamento social.

E, no quadro dessa conferencia que o Ministério da Justiça pretende,
em etapa posterior ao levantamento sociológico, realizar estudos liobre
o que se convencionou chamar a reformulação política,

Dístritc/
Pt'ssoalmente, o Ministro AUredo Buzaid incHna-se pelo voto distrital
e a este respeito chegou a manter contatos com parlamentares - rece·
beu um estudo completo do futuro Senador Gustavo Capanema - mas
não significa que esta medida venha a ser adotada.
Antes de levar esse assunto ao Presidente da República, ou qualquer
outra modificaçâo de natureza política, o ~inistro Alfredo Buzaid
manterá çontatos com as lideranças poHtkas, o que adquirirá ritmo
mais intenso com a instalação do futuro Congresso Nacional.

( •• , , ••••• , •••••• , , ••••••••••••••••• , • > > • > , )

Correio da Manhâ de 20-2-11:

SENADOR CONSIDERA O VOTO DISTRITAL
PASSO AVANÇADO
Favorável a adoção do voto distrital, o Senador Rui Santos( ARENA 
Babia) disse ontem, em entrevista concedida em Brasília, 9ue com a
eleição distrital, que ele defenderá no Senado, "nós danamos um
passo mais avançado para a estabilização das instituições". O Senador
baiano opina, por convicção, pelo voto distrital puro, mas aceita a
"fórmula Milton Campos", do sistema mL.~to, isto é, além da eleição dos
deputados por distrito, haverá uma quota eleita ~eralmente em toJo O

Estado.
Com a experü~l)cia de 25 anos de Câmara, o senador arenista afirmou
que pretende realizar, 110 Senado, a~guma coisa em favor do prestígio
maior do Legislativo e em favor do prestígio das instituições.

Explicando a sua preferencia pelo voto distrital, Rui Santos entende
que, com esse sistema, () deputado estadual ou federal se vincula mais
diretamente com o seu partído. "Em vez de ter uma ação dispersiva
para atender a todas as regiões do Estado, onde ele teve votos, ora
mais, ora menos, ele concentra o seu trabalho em favor daquela área."
Outro motivo alegado é o de 'que, com a votação distrital, desaparece
a luta que se verifica dentro da mesma legenda. "São candidatos que
querem ser eleitos e se batem para arrancar mais votos dentro do
eleitorado arenistan.

Em sua análise sobre o sistema misto - fórmula Milton Campos 
diz, ainda, Rui Santos: "Há os candidatos inscritos para o Estado e
há outros rigorosamente do Distrito. Com a eleição distrital nós facili
taríamos o trabalho, ou anularíamos aquele defeito do despreparo do
eleitorado para a cédula única" e exemplifica:

- No Distrito "A", a cédula traria apenas a legenda e então seria
fácil, de eleitor, assinalar a \eg~nda de sua preferência. Assinalando a
legenda, estaria votando no cantlidato do partido daquele Distrito -
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e isso se poderia estender mesmo ~l \'otação geral, no caso da adoção
do sistema misto, porque. além da votação do candidato distrital. Il

eleitor poderá votar também no candidato votado PIn todo o Estado.
Se ele votasse por exemplo, na ARENA no Distrito. estaria dando um
vot(J ao candidato do Distrito e, ao mesmo tempo. votando na ARE~A,

para se apurar quais os resultados. os nÚmt'f(lS, pelo menos. dos clt'pu
tados do partido, no resto do Estado. simplificaria o processo, simpli
ficaria a apuração e nós chegaríamos a 11m rt'.sultaclo muito mais per
fpito para a prática da democraeia.

Para o senador baiano, t'lt'ito no último plt'ito. democracia se faz. "não
apenas nos pleitos. t preciso - ressaltou - quc cada um de nós que
i, demoerata sill<:eramente e honestamente. pregue, defenda e pratiqul'
a dernocrac'ía. Praticando-a i, (lut' nós estarelllos lhe dando vitalidade,
E isso é possível com a cédula única".

Dir-se-á, acentuou. que. com a cédula 111l1CH sei qm' ag-ora \';\0

divergir da cédula única pela vitória maciça da AHE~:\ na elt,içào
majoritária, (' a votaçúo por distrito é lima votação majoritária - ha\'t'nl
um esmagamento maior do partido da 0rosi~'ão.

l\O entender de Rui Santos, mio. "/\ Opnsi<;ão tem condú;ól'S de \'l'nU'r
naqueles centros maiores. Ela se csmaga se llãll realiza, porque vo
tação distrital existe nos grandes países como os Estado.~ Unidos. Fran(;a
e Suíça, e os partidos se revezam no poder. ~ As a!egaçii{'s de !lUl' naque·
les países existe outra cultura, outra edm.:açào, outra politização. são
aceitas pelo senador arenista mas, "até certo pon·(j". Admite o fato l'

ressalva: "mas não nego Cjue ('xísta também, mesmo Ilas .-in'as mellOS
culta.~, menos politizadas, um wlltim('nto dvko, um d\:'st'jo dI' reaIízar.
de fazer alguma coisa p(;'lo pais",

( .... , .... .... , )

Tribuna da Imprensa de 1.3-7-71:

GOVEHNO FAZ SO:'\DAGENS PARA O VOTO 0I5THlTAL

Trinta senadores e deputados - da AREI'\A t' do \l1)B - receberam
do Instituto de Direito Público e Ci{;ncia Política da F'undaç'ão Getúlio
Vargas, questionário com 41 perguntas, através do qual aquela Funda
Çe'ão procura esgotar o dehate em torno do problema do voto distrital.
Ainda qlH:' a consulta não tenha sido dirigida diretanwntt' am parla
mentares por órgão do presidente da República, mas sim através (b
Fundação Getúlio Vargas. órgão paraestatal, na qtlal a União (onta
mais de 50% das ações, os senadofl's {' deputados que estão com as 41
perguntas paIa responder, como os srs. Enrico Rezende. Buy Eantos.
José Sarney, Carvalho Pinto, C/odomir -'1ilet e Gustavo Capanema.
j<l não tém dúvidas dt, que, o governo procura esmiuçar o a.'iStlOtO.
manohrando no sentido de conhecer todos ()s prós (' os contra do
voto distrital.
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As Perguntas

As quarenta e uma perguntas rlirigidas inclusive aos líderes do MDB
na Câmara (Pedroso Horta) e no Senado (Nelson Carneiro) são as
se~tlintes"

i - Quais seriam as repercussões políticas do voto distrital nO resultado
das eleições no atuat regime partidário? 2. - O aumento do número
de partidos poderá alterar essas repercus5Õesi' _. Por que? 4 - As
novas gerações serão incentivadas no jogo partidário? 5 - Abaixará 0\1

não [) nível dos l'andidatos sob o ponto de vista de condições de pre
paro para o ingresso na vida pública? 6 - Os antigos e experientes
líderes políticos terão ou não possibilidades de serem eliminado<; da
Juta partidária? 7 - Os novos candidatos terão maiores perspectivas?
Haverá possibilidade de surgirem novas lideranças? 8 - O voto dis
trital contribuirá para a renovação dos quadros políticos ínteressando
mais dire~amente às novas gerações no jogo partidário? 9 - Como
reagirão os anti~os \)o!ític<Js'r Adaptar-se-ão às mudanças ou conser
varão suas bases atuais? Terão maiores ou menores possibilidades em
relação aos novos poHticos? 10 - O voto distrital poderá contribuir
para maior autenticidade da representação popular? 11 - Permitirá.
maior aproximação entre o eleitor e seus candidatos? i2 - Quais os
reflexos que se poderão verificar no comportamento do eleitorado? 13 
Haverá aumento do interesse do eleitorado pela sua participação no
processo político? 14 - Por qué? 15 - O eleitorado poderá acompa
nhar de modo mais eficaz a conduta dos eleitos? 16 - Não incentivará
a politica de dientda'? 17 - Será mais acessível a penetração da influên
da econômica? 18 - Como se poderá exercer o poder econômico no
Distri~o? 19 - Será maior ou menor que no atual sistema? 20 - O voto
distrital contrihuirá de l:jtlalquer forma para o surgimento de oligarquias
regionais? 21 - O voto distrital contribuirá para a eliminação da fraude
na apuração das eleições? 22 - A cormpção será mais fácil do que
nu atual sistema? 2.3 - Será mais fácil alertar os gmpos interessados na
política contra a corrupção? 24 - Haverá melhor fiscalização dos pró
prios grupo,~ políticos e do eleitorado? 25 - Como deve ser feita a
divisão em distritos? Qual o critério a seguir? 26 - Deverá ela ter
por base a divisão geog;ráfica ou a igualdade do número de eleitores?
27 - Como proceder neste ltltim~ caso? 28 - A quem caberá fixar o
número e a área dos distritos eleitorais? 29 - Quando deverá ser fixado
e em que épocas deverão ser reforrnulados? 30 - Sendo diferentes o
número de deputados federais e estaduais por Estado, como proceder
a divisão por distritos'? 3} - Quais a.~ soluções para a fixação dos dis
tritos de !?;rande área territorial e pequena densidade eleitoral? 32 
Quais as soluções para a fjxa~'ão dos distritos de pegucna área territo
rial e grande densidade eleitoral? .33 - O voto distrital deve ser ado
tado para as eleições dl' tndos os graus (federal, estadual, municipal)?
34 - O sistema deverá ser duplo, proporcional e majoritário, o pri
meiro em todo o círculo do Estado e o licgundo para o distrito, confe
rindo 2 votos para cada ('lei.tor? 35 - Ê a favor ou contra o voto dis
trital? 36 - Quais as razõe.~ gerais de sua concordânda ou díver~{~ncia
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tom a adoção do voto distrital? 37 - Quais as ~ugl:'st()es que mer,'cem
ser feitas? 38 - Quais os in(;onveniente~ do voto distrital? :39 - -Poderú
deformar o nosso sistema represpntativo; Como? 40 - Quaís as van
tagens de voto distrital? 41 - PodeTiÍ melhorar o nOsm sistema repre
sentativo? Como?

Jornal do Brasil de 20-7-71:

Coisas da política

HEFORMA ELEITORA.L AIJ\TDA ESTE :\:'\0

Brasília (Sucursal) - Volta (l Senador Filinto l\füller a ddender a
imediata reforma (b legjslaç.:ào eleitoral. O Hder do Governo ressalva,
no entanto, que não está apenas a reiterar nm pensamento unti!o?;o, mas
a trabalhar na convieção de que a reforma podeni ser feita ainda este
ano, como seria conveniente.

~os próximos dias. de deved ir ao Palúcio do Planalto para tratar clt)
assunto. Pode-se adiantar que. além das idéias em que sempre insiste
ljuanto :l amplificaç:to do processo ('leitoral, o Senador não -I(' consi
dera vencido na tese de que devem ser extinta.~ as sl1hlegendas, quer
.,eja mantido o .~jstema de rotação propun:iona], quer seja implantado.
conforme o deseja, o do sistema de votação por distrito.

Alguma coisa acnntect't1. algum sinal foi captado pelo Sr. Filinto \1ülkr.
pois ao contrário ele não reabriria o debate sobre a abolição das sub]e
~endas. Durante a tramitaç<lo do projeto de rdorma da Lei Oq;<lnica
dos Partídos HCOll expl'es.m a detl'rmjna~'ão do Coverno de preservar
o instituto, atualmente de uso rcstl'ito às eleiç'ôes de prefeito L' de
governador. Depois disso, anunciou-se que o Cevemo iria mexer na
legislação, mais adiante, não para restringir mas estender a aplieaçúo
das subleg-cndas ús eJeiçôps de senador.

O SI'. Filinto .\fiiller é dL'lWlsjadamente realista para mani1estm em vão
sua esperança de poder <:ontrilmir para a imediata extinção das suhle
gendas. Durante a conversa informal <tue mantC\T ontem com jorna
)istas, ele não apresentou quakluer argumento novo ou informaçiío
nova. Apenas repetiu qlle as subkgendas funcionam contra a unidade
partidária. prejudie<lIn a disciplina (. a condtH;ão do Partido para WIL\

grandes objetivos. E, quanto ao propósito do Governo de manter as
sublegendas. obselTOlf que t,llve~ tudo niío passe de Silllpks declara
ção de illtell~'ões, f('ita com hase em dificuldades lc'xistenÍL's em al~lltl"

Estados, as quais no entanto poderiam ser solucionadas por Olllra forma.

V oto distrital

O Senador falou também da implantação do voto distritaL de q1H:' v
adepto. Parece que aí estanl a explicaç'ão mais plallsível para a movi
mentaçào a que novamente ele se dedica. ~üo só porque o voto p()r
distritos elimina naturalmente as sublegendas mas P()l''!U(' se ('011] H'l.'l ,

() interesse do Governo de iniciar estudos objetivos sobre a mudan~'a

do sistema eleitoral.

Conforme se divulgou há algum dias, o Governo ag'llarda os re~lIltado~

da pes(Juisa promovida pela Fundação Getúlio Vargas sobl'(' a institlli-
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çãO do voto distrital, a fim de tomar esse traba'ho como ponto de par.
tida para estudos e articulações das quais resultará sua decisão a res
peito do assunto.

O Sr. Filinto Müller disse [lue não considera o sistema distrital uma
fórmula mágica, mas um mecanismo (Iue \\presenta vantagens l~m·

pensadoras em relação ao sistema proporcional. "0 voto por distritos",
acentuou, "impede a lula dentro de um mesmo Partido, além de sim
plificar e tornar menos dispendioso o processo eleitoral. t. O Senador
c:onsidera que a reforma deve ser feita com wande antecedência em
relação às eleições de 19í4, a fim de que os Partidos possam adaptar-se
convenientemente e para evitar a alegação de {)ue esta seria mais uma
le~ísJação de circunstância.

O ideal seria promover já a reforma, de modo a que ela se antecipa~se

também às eleições munk'ipais de 1972. Ainda que o sistema distrital
nã.o fosse instituído, essas eleições iá poderiam realizar-se se~undo

um proÇesso simplificado, capaz de facilitar todo o trabalho, do alista
mento eleitoral até a apuração dos votos.

o Estado de S. Paulo de 13-8-71:

AO CONGRESSO CABE ACHAR SOLUÇA0 POLlTICA

Da Sucursal do Rio

O Professor ThemistocJes Cavaleanti àisse ontem, no Rio, considerar
necessário o debate em torno das instituições políticas brasileiras. inclu
sive como forma de educação política do povo, Mas defende que o
forum próprio para o encontro das soluções é o Congresso Nacional,
que deve instrumentalízar-se e exereer plenamente as missões consti
tucionais que lhe foram confiadas.

O diretor do Instituto de Direito e Ciencia Política da Fundação Ce
túlio Vargas discorda do emprego da expressão "modelo político", por
ter "uma concepção eminentemente dinâmica dos problemas institu·
donais, o que djfjcilmente se concilia com a concepção de modelo po
titico", de conotação, a seu ver, estática.

Desvinculação

Desvincula o professor 111emistoc1es Cavalcanti as pesquisas que o
Instituto de Ciencia Política da F.C.V. vem realizando, do debate sobre
modelo político brasileiro. Os estudos e pesquisas, salienta, são seto
riais e se destinam a coletar os dados que orientem a busca das soluções.
O objetivo, destaca, não é formular um modelo, nem chegar a conclu
sões sobre as fórmulas institucionais, mas o de fornecer dados que
orientem os lewsladores da matéria.

Considera, entretanto, necessário O debate, que, a seu ver, aiudará na
formação da opinião pública no decorrer da pesquisa. "€ preciso espe
cular sobre o assunto - disse - obrig-ando cada um a pensar um pouco.
Até, como forma de educação política, indispensável ao vigor das ins
tituições" .
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Pesqtâ!ws
As pes(luisas realizadas na F.C.V. objetivam aferir a representatividade
e a produtividade do Legislatívo e do Governo local, na Guanabara e,
paralelamente, o estudo da conveniencia e da viabilidade da adoção
do voto distrital, esta no plano nacional. Esta parte indui aspectos do
bipartidarismo.

O relatório sobre representatividade {' produtividade legislativa deverá
estar concluído até o final de setembro, encontrando-se presentemente
em fase de computação dos dados coletado'>.

Voto dútrital
Com reJação ao voto distrital, estranha o professor Themlstocles Caval
canti notícias publicadas em al~uns jornais, na última semana, apre
sentando possíveis resultados da pesquisa, Esclarece que não existem
tais resultados, mesmo porque a pesquisa não objetíva dados numél ;co'>.
como os que foram apresentados, "mas apenas avaliar as razões a favor
e contra e colher su~estões sobre o assunto",

;~le.j'(J-redond{/

Terminada a coleta dos quase cem questionários enviados a parlamen
tares e cientistas políticos clt' todo (} País, a F.G.V., possivelmente por
todo o correr de outubro, promoverá uma mesa-redonda entre parti
dários e adversários do voto distrital, sem, todavia, visar ao encaminha
mento de sugestões. O debate terá o caráter científico, fornecendo os
elementos para os estudiosos da teoria política.

Constítuiçüo

O professor Themistodes Cavalcanti discorda da expressão "modelo",
lembrando que em cienda política observa-se mais a expressão "tipo",
a jndicar certas tendencias instituL'ionais, "Modelo", a seu ver, pressu
põe um sistema estático, quando as instituições devem ser dinàmicas,
flpxíveis e abertas. A França, por exemplo, registra II diferentes cons
tituições, enc!uanto nos Estados Unidos, ohserva-se a existencia de mais
de 20 emendas, sem considerar que a Corte suprema, interpretando,
tem produzido sensíveis alterações na Carta original.

Questionário
C' questionario encaminhado pela F.C.v. sobre o voto distrital, diz, em
sua apresentação, que "faz parte de um estudo amplo sobre o voto
distrital e tem por objetivo determinar as vantagens e inconvenientes
de sua adoção no Brasil, e as alterações que possa produzir no nosso
sistema representativo."

O Estado de S. Paulo de 11-12-11:

À CONSULTA O VOTO DISTRITAL
Da Sucursal do Rio

o.~ participantes da mesa-redonda promovida pela Fundação Getúlio
Vargas para opinar sobre a adoção do voto por distritos decidiu reco
mendar ontem o encaminhamento da questão à consulta popular> por
ocasião das eleições municipah de 1972.
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A .mgestão devera ser apresentada ao Senado Federal pelo senador An·
dré F'ranco Montaro (MDB-SP) na primeira se'Ssào 00 Congresso, no
próximo ane. Participaram da mesa-redonda, on"em encerrada, o se·
nador emedebísta, os ministro.ç Themistodes Cavalcanti e Candido Mota
Filho, e os professores Oscar Dias Correa, Josaphat Marinho, Manuel
Gonçalves Ferre.:ra e Adilson Macabu.

A.s Resoluções

Depois de dois dias de debates, orientados pelo ministro Themistocles
Cavak-anti, presidente do Instituto de Direito Público e Ciência Polí
~iea du Fundação Getúlio Vargas, os debatedores chegaram a uma. con
clusão, a ser encaminhada ao Senado Federal. Câmaras e homens pú
hlicos interessados no assunto.

Assim, sobre a conveniencia ou não de adoção do voto distrital, foi
elahorada a seguinte nota, com cinco itens:

"1 - Para assegurar a vigencia e a prátka l'egular do voto por distritos,
impõe-se fi revisão do quadro institucional e, particularmente, da orga
nização partidária.

2 - l! exigencia da adoção do voto por distritos a eliminação da sub·
legenda.

3 - Tendo em vista o artigo 148 da Constituição, somente um sistema
misto proporcional e por distrito poderá ser adotado.

4 - Deverá ser estudada a conveniência de uma apIícação gradualística
do sistema, para que fi experiência possa aconselhar fi sua forma ddi·
n:tiva.

5 - Sugere-se a conveniência e uma consulta popular sobre a adoção
do voto por distrito, por ocasião das eleições municipais de 1972" .

Divergências

Dois pontos principais não ficaram esclarecidos Ilas reuniões; qual o
critério a ser adotado para a divisão dos Estados em distritos, uma vez
que alguns tem grande área geográfica e poucos habitantes (o Ama·
'l;en<ls, por exemplo) e O\ltr05 de pequena .uea para muitos habitan·
tes (Guanabara). Este problema deverá ser estudado mais tarde, com
a contribuição de senadores, deputados e do próprio Tribunal Eleitoral
A outra dúvida foi suscitada peJos projetos elaborados pelo senador
Franco Montora e pelo professor Oscar Dias Corrêa. O senador de~

fende o sistema misto - distrital e propot'c:onal - mas condiciona a
eleição do deputado à maioria de votos. Já Oscar Di.as Corrêa entende
que a eleição majoritária iria "esmagar a oposição" e dar condições ao
governo de exercer pressões à época dos pleitos. Assim, prefere, para
os distrHos, uma eleição também propore' onal,semelhante à que seria
realizaaa para as legendas.

Themistocles apóia
Ao terminar a mesa-redonda, o ministro Themistodes Cav;ilcanti, que
durante as sessões preferiu manter-se neutro, afirmou ser favorável à
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adOl;âo do voto distrital. Para ele, (l sistema irá anmentar a politjza·
ção das populaçües do intcr:or, fazendo que os que moram 10nge dos
grandes' centros possam, realmente, "entrar para vida pública e, quem
sabe, tornarem-se, um dia, grandes nomes nadonais",

Ressaltou, no entanto, não saher, realmente, as conseqüt'ncias de ado
ção do voto distrital no Brasil, apesar de o sistema ter dado certo na
AlemllnhJl, França etc.

O ex-senador Josaphat Marinho explicou sua posiç'âo contrária afirman
do que o "regime propon.:ional ainda é o mais adequado para o reg;me
atual".

"Esclareço - disse - (lUC não tenho fetichismo dos sistemas de votos.
Afinal, as anomalias do voto propon:i~nal podem, perfeitamente, ser
corrigidas" ,

Justificou seu comparecím.ento às renniôcs, apesar de sua pOSIção con
trár'a, aHrmando (JU{' nãD poderia ficar de fora (pmndo ~e discute um
"assunto importante que, no final das centas, poderá ate ser realmente
implantado."

O Estado de S. Palllo de 17-5-72.

JDRISTA APóIA O VOTO DISTIUTAL

Das Sucursais

O professor Dalmo de Abreu Dallari, da Universidade de S,lO Paulo,
manifestou no Rio ~ua conviq'ão de (tne a adoçiio do voto distrital
eliminaria os perigos de implantaçao do mDnopartidarismo no País.
A seu ver, o voto d' strital poderá influir decisivamente para a valori
zação dos partidos, "c.~tímuJando a parhcípaçâo mais consciente do
eleitorado" .

O voto distrital, acompanhado da eliminação das sublegendas, no seu
entender, ocasionaria, sohretudo nas peqnenas cidades, o surgimento
de oposições motivadas pelas disputas locais, cr'ando as bases para
novos partidos, Salienta o proft'ssor (llH' o excessivo fraccionamento
das opiniões seria afastado com a exigencia de um número mínimo de
",'otas parn (lHe o partido tivesse ace~'so aos cargos cle níveis estadnal
e federal.

Pesquisa

O professor Dalmo Dallari manifestou-se favorável à adoção do voto
distrital na pes(plisa 'lue está sendo realizada pelo Instituto de Direito
Público e Ciencias Políticas da Fundação Getúlio Vargas e que com
preendem 200 entrevistas e duas mesas-redondas com a participação
de parLamentares e cientistas políticos. A pesqu'sa, segundo o Instituto,
tem o objetivo de analisar todas as vantagens e desvantagens do sis
tema, que no Brasil somente poderia ser aplicado de forma mista. A
Constituição estabeleee que o voto será proporcional, em todo Ou em
parte, vedando assim a implantação do sistema distrital puto,
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Liderança

Acredita o professor Dallari que por intermédio do voto distrital ucor·
rerá o surgimento de novas lideranças, criando assim como que uma
exigência de atualização das lideranças consolidadas. Observa que no
Brasil as novas Hderanças não são aceitas com muita facilidade, "pois
tem de enfrentar um estado de desconfiança e um temor de decepção
llue tornam o eleitor maís exigente". O voto distrital, ao contrário, per
mitiria () surgimento de \ideranças novas, de líderes mais identificados
com as aspirações do eleitorado local, com o aval dos partidos.

O voto distrital, na sua opinião, mntribuiria para uma maior autenti
cidade da representação popular, pois o confronto de candidatos num
colégio eleitoral mais restrito levaria fatalmente a uma busca de maior
identificação entre representantes e represefltados. "E essa maior iden
tificação é justamente o pressuposto básico para a autenticidade da re·
presentação».

Oligarquia

Entende o professor Dallari que o voto distrital impedirá a formação
de oligarquias, facilitada pela possibilidade de controle das lideranças
locais. Adotado o votn distrital, acredita que os representantes estarão
mais identificados com o eleitorado, por força de seu contato direto
reduzindo-se a possibilidade e a necessidade de atuação dos comandos
lo<:ais para promoçàG do candidato.

"Como c.:onst'tlüencia - observa - os representantes dependerão menos
das lideranças locais e dos comandos regionais, e\iminando-se a figura
do eabo eleitoral".

Observa contudo que a divisão em distritos deve levar em conta, o
quanto possivel. a igualdade do número de eleitores. f; indispensável,
entretanto, c.:erta flexihilidade, para que niio se divida um eleitorado
que tenha interesses comuns e não se agrupem, num só distrito, grupos
eleitorais de características e interesses absolutamente diversificados.
Defende tamhém, pa.ra se <\ssegurar uma efetiva representatividade, a
exigencia de maioria ab.çoluta dos votos do distrito para flue um cano
didato se eleja. Tendo em conta a possibiJidade de vários candidato!>
num mesmo distrito, com a conseqüente dispersão dos votos, entende
que se deve prever a realização de um segundo turno de votação, caso
nenhum, candidato atinja a maioría. absoluta. "No segundo turno s6
concorreriam os dois candidatos que tivessem obtido maior votação
no primeiro" - preconiza, defendendo ainda que deve constar da legis
lação a indispensável vinculação do representante com o distrito, atra
vés da exigencia do domicilio eleitoral "mais 011 menos prolongado".

Novu Defesa

Em Brasília. o deputado Geraldo Guedes (Arena·PE), declarou que o
voto distrital deve l'eT instituído no sistema eleitoral brasileiro, pelo
menos por quatro razões fundamentais: anula ou restrjnge a influência
do poder econômico, pos.~ibiHta o surgimento de novos H(leres, dá mais
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motivaçüo ao eleitorado que terá condições de opção e faz com ql\e
o candidato procure conhecer melhor os problemas do eleitorado de
sua região.

]OrtUll do Brasil de 3-6·72:

Coisas da Política

VOLTA A ASSUSTAR O VOTO DISTRITAL

Brasília (Sucursal) - As declarações com que o Senador Vírgilio Ti
vora condenou a idéia da adoção do voto por distritos constituem indi
cação segura de que o assunto volta a ser examinado pelo Governo.
Sendo tão veementemente contrário a essa reforma do sistema eleitoral,
o ex-Governador do Ceará não iria reabrir a discussão em torno de 11m

assunto que parecia morto.

f: verdade que a Fundação Getúlio Vargas realizou extensa pesquisa
sobre a matéria, no ano passado, e tem agora praticamente concluídos
os estudos em que se recomenda a inovação. Ainda há POUC[}S dias
anunciou-~e <lue a Fundação encaminharia ao Ministro da Justiça suas
conclusões e todos os dados colhidos entre polític:os, juristas, soció
logos ~ ouhos especialistas em todo o pais.

Mas nem essa atividade da Fundação Getúlio Vargas conseguiu des
fazer a convicção, que se generalizara desde o inicio do ano passado,
de que o Covema não se animaria a promover a instituição do vot()
por distritos no país. Essa convicção tem base na mudança de atitude
do Governo, que havia manifestado grande interesse pela reforma, lo?;o
após instalar-se 110 poder, mas acabou por levar a Arena, que se mo
vimentara a partir daquela manifestação de interesse, a interromper
os estudos encomendados por sua direçào ao Senador Gustavo Capa
nema.

O recuo da Arena registrou-se há mais de um ano. Depois de assumir
a presid~nóa do Partido, o Deputado Batista Ramos encaminhou ao
Presidente da Republica um relatório sobre a situação política, do
cumento em que defendia com ardor o sistema de eleições distritais.
A essa altura, (} Sr, Gustavo Capanema já havia encerrado a primeira
parte do seu trabalho. Sem ter ainda articulado um projeto, o ex·
~1in;stro da Educação expunha uma fórmula destínada a conciliar a
adoção do sistema di~trital com o princípio do voto proporcional, da
nossa tradição republicana. Ao silencio do Governo quanto ao rela
tório do Sr. Batista Ramos, seguiu-se uma declaração do Sr. Fílinto
Müller, reiterada mais tarde, de que o voto por distritos não viria para
as eleições de 1974. Não seria, pmtanto, instituído pelo General
Médici .

A Fundação Getúlio Vargas continuou trabalhando no assunto _ Mas
o Sr. Gustavo Capanema sentiu a inutilidade de transformar em pro
jeto os estudos que fizera por incumbência recebida da direção da
Arena. No começo deste ano, o Senador mineiro revelou que consul·
taria a nova Comissão Executiva da Arena. para saber se ainda ha-
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veria interesse do Partido e do Governo. Pediria uma definição ao
Sr. Filinto Müll"r, em quem o Partido tem agora 11m poderoso chefe.
1\ão se sabe em que deu esse nOvo esforço do Sr, Capanema. Prova
velmente em nada. pois ele votto,-, ao silencio e o Sr, Filinto Müller
nada fel. que indicasse uma mudança de atitude da Arena, que sempre
reflete a vontade do Governo. Permanece de pé a alegação do pre
sidente do Partido, embora contestada pelo Senador Capanema, de
que já não h<í tempo pam elahorar a legislação reformista e preparar
sua aplkação nas eleições parlamentares de 1974.

\!tas as declarações do Senador Virgílio Távora, publicadas nos jornais
de ontem. não terào sido feitas por acaso. O ex-Governador do Ceará
terá procurado aJertar a Oposição e aquela extensa faixa da Arena
(Iue pensa como ele para estudos que estaráo se processando em algum
departamento do Governo. ou para inclinações objetivamente aí veri
ficadas. Talvez no Mir.isterio da justiça, talvez no Gabinete Civil da
Presidt\ncia. em alguma parte o Sr. Vir~ílio Távora terá percehicb
sinais que o assustaram.

Jornal do Brasil de 6-~72:

Coisa,~ dn política

ARENA RETOMA ESTUDOS SOBRE O VOTO DISTRITAL

Brasília (Sucursal) - Quando anunciou sua decisão de compor uma
comissão especiaJ de 25 membros para estudar a legislação político
eleitoral, o presidente da Arena disse que o seu propósito era o de
simpJíficar e consolidar aquela legislação. Embora o Senador FiJinto
Müller tivesse ressaltado o desejo de que a materia seja examinada
com calma e em profundidade. nada permi.tia supor que o trahaU.o a
ser iniciado em hreve poderá conduzir à instituição do \'oto por dis
tritos para as eleições de 1974.

O Senador falava em simplificação e consolidação, apenas. Daí, como
t', óbvio. não ~;{> poderia entender que se cogitara de abandonar o sás
tema deitoml da nossa tradição repuhHcana. Queria ele que a comissão
tivesse bastante tempo para aprofund;\f (} estudo dt· todas as questões
da legislação polítjC'~elf'ÍtoraI, mas, se O obietivu era de fatt> o anun·
ciado. devería ela pre(}ÇlIpar~se unicamente em atualizar, aprimorar e
sistt'matizar as nOrmas vigentes. Não haveria, portanto, grandes ilJova
~.'ões a esperar.

Aos poucos, porém, o Sr. Fílinto Mü}er passou a repetir sua conhecida
opinião favorável ao sistf'ma de votação por distritos e a insistir, tam
bém, no esclarecimento de que a comissão apreciará todas as sugestôe,~

que surjam no seu seio e todas as que lhe venham de fora, inclusive
sobre a adoção do sistema distrital.

Não importa que o presidente da Arena. quando se refere ao voto
distrital, ressalve sempre que expende opinião pessoal. O que importa,
no caso, é que ele vinha silenciando a respeito do assunto desde o ano
passado, quando o Governo se desinteressou pela reforma depois de
ter estimulado a Arena a definir-se a favor deJa e a produzir estudos
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sobre a sua elaboração. Comu a mudança de atitude do Governo levou
o próprio Senador Filinto ....Wller a ahafar a movimentação da Arena
em torno do assunto, no começo do ano passado. as declarações que
ele faz a~ofH tém evidentemente um signiHeudo ou um sentido.

Das duas, uma. Ou o Governo voltou a interessar-se pela reforma, ou o
Senador, hOje na presichineia do Partido majoritário, espera reacender
o interesse do Governo. Pois lo certo que a comissão, criada para estu
dar a simples consolidação da legislação em vigor, examinara toda
sugestào que lhe chl~gtle para a modificação do sistema eleitoraL

E nâo lhe faltará material sobre a transformação do sistema de elei
çôes parlamentares. Existe o trabalho elaborado pelo Senador Gustavo
Capanema a pedido da direção da Arena e, ainda como coisa ofidal
do Partido, existe a fórmula mista esboçada pelo Deputado Batista
Ramos, quando presidente da Arena, em relatório encaminhado ao
Presidente da Hepública. À c'omissão chegarão ainda, certamente, as
conclusões da pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas a respeito do
assunto.

No ano passado, o SI. Filinto Müller defendeu a tese de que, não ten
do sido possível equacionar a reforma na sessão legislativa de então.
nào se conseguiria adotar o voto distrital para as eleições de 1974,
pois não hnveria tempo para preparar e implantar o novo sistema
com os cuidados indispensáveis. Contudo, a reforma - que viria
tarde se fosse feita este ano - virá muito a tempo se for elaborada
em 1973,

A alegação de que o tempo seria curto se a refonna fosse feita eçte ano
servia apenas para justificar a sustação dos estudos que a ARENA
então promovia, adiantando-se. por equívoco, à disposição do Governo.
Em 1973, se o Governo quiser, haverá tempo de sobra para elaborar a
nova legislação e implantar a reforma para as eleições de 1974.

o Estado de S. Paulo de 22-6-72:

MAIORIA APÓIA VOTO DISTRITAL

Da Sucursal do Rio

A maioria dos especialistas em ciencias políticas e dos políticos consul
tados pelo Instituto de Direito Púhlico e Ciência Política da Fundação
Getúlio Vargas sobre o sistema eleitoral manifestou-se favorável à ado
ção do voto distrital no Brasil, revelaram ontem no Rio de Janeiro fun
cionários daquela instituição.

O resultado da sondagem será encaminhado, provavelmente em agosto,
ao ministro da Justiça, Alfredo Buzaid, pelo jurista Themistocles Caval
canti. A pesquisa, coordenada pelo professor Armando Marinho, cons
tou de 50 questionários, submetidos a 30 políticos (15 da Arena e 15 do
MDB ), 20 especialistas em ciências políticas, dez entrevistas pessoais
e duas mesas-redondas.
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Manifestações

Dos políticos, 17 manifestaram-se a favor do voto distrital e 13 contra,
sendo que, da Arena, sete se pronunciaram favoravelmente e oito
contra, c, do MDB, dez a favor e dnco contra. Entre os especialistas,
12 manifestaram-se a favor e oito contra. Nas entrevistas pessoais, seis
opinaram favoravelmente e quatro contra. Nova mesa-redonda, (,.'On·
vucada para o dia 30, procurará anali..ar () problema fora da área po
lítica.

Os estudos da Fundação Getúlio Vargas incluíram a projeção de uma
hipotética divisão do País em distritos eleitorais, com base no último
pleito parlamentar, apurando que, se o sistema tivesse sido adotado
antes das eleições, a oposição teria, na Câmara dos Deputados. uma
hancada 30 por cento maior do que a atual.

Razões
Entende a Fundação Getúlio Vargas que O voto distrital, por meio de
uma divisão criteriosa dos Estados em distritos eleitorais, proporcio
nará lima participação mais ampla do eleitorado e acabará com a mar·
ginalização a que estão sujeitas certas regiões pelo sistema propor
cionaI. Segundo o relatório da Fundação, o voto distrital traz "uma
maior identificação entre o eleitor e o eJeito, tornando a opção mais
consciente", ao mesmo tempo em que "proporciona oportunidade de
lima fiscalização mais eficiente e de um julgamento mais proveitoso
sobre a atuação dos eleitos".

Segundo a pesquisa, o voto distrital permitiria uma renovação maior
das lideranças, pois a disputa interparlamentar se travaria nas pr6prias
bases. 4A pressão dos novos postulantes - diz o relatório - far~se-ia

sentir com mais intensidade e as manobras das cúpulas partidarias, no
sentido de impor candidatos de cima para baixo, diminuirão",

O estudo acentua que o voto proporcional, sistema de origem belga,
teve por objetivo asse~ttrar a representação das minorias e sua con
seqüencia prática pode - e quase sempre é - ser a proliferação dos
partidos políticos, uma vez que "0 artifício aritmético do coeficíente
eleitoral e o problema das sobras e restos eleitorais levam, por vezes,
a uma representação diluída, que perde a sua autenticidade",

Observa o relatório, finalmente, que o sjstema proporcional Jeva tam·
bém à investidura "políticos eleitoralmente inexpressivos em detrimento
de outros mais cotados, que, por questões de cálculo, são preteridos."

Jornal do Brasil de 23-6-72:

Coluna do Castello

MADURO PARA O VOTO DISTRITAL

Brasília (Sucursal) - A pesquisa em fínal de realização pelo Instituto
de Direito Público e Cíencia Política da Fundação Getúlio Vargas vai
revelando que o país está maduro para a adoção do voto distrital. Os
resultados já publicados indicam que políticos e cientistas políticos
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consideram amplamente vantajosa a mudança do sistema eleitoral para
maior identificação entre o eleitor e o eleito, tornando mab consciente
a opção popular. Tal verificação reforç'a o pensamento manifestado por
líderes e personalidades emüwntes situadas dentro do sistema oficial,
tais como o Ministro Alfredo Buzaid e o Senador Filinto Müller, sabi
damente favoráveis à reforma. Outros dirigentes partidários e muitos
representantes são ainda hostis à idéia ou a ela indiferentes por não
acreditarem em que a eficácia do regime esteja na dependencia de
processos e critérios adjetivos.

Já se admite por outro lado que o Governo autorizará o Con.'~resso a
examinar com:retamente o assunto a partir do próximo ano. ainda em
tempo de impor a vigencia do novo sistema na eleiç'ào parlamentar de
fins de 1974. E: curioso observar uns notas divulgadas sobre a pesquisa
da Fundação Getúlio Vargas que (l íi1dic:e maior de resistt\nc:ia ou de
hostilídade à modificação l' apresentado pela Arena. Os deputados do
MDB que foram consultados pronunóaram-se pela margem de dois
terços em favor do vato distrital, inclusive por estarem convencidos
de que, se adotado anteriornwnte o sistema, já na última eleição o Par
tido oposicionista teria elclto 30% de representantes a mais do qUE'

apurou no sistema do voto proporcional. Entende-se a atitude da maio
ria da Arena. Sendo o Partido de cima, beneficiado pela mecúnica
eleitoral existente, teme que a alteração das re~ras do jogo afete sen
poder político.

Outro fato deve ser ressaltado na atitude dos repn's{'ntantes da Opu
sição em face do problema. Os qtW objetam ao voto distrital costumam
alegar que ele propícia o cSI1la~amento das minorias e tende a formar
o Partido único. O !\·tDB Jf'ieitou a preliminar. De fato, ni1u é essa a
experiencia nos países em (jue o sistema foi adotado. Tem-S'e efeti·
vamente verificado uma concentração mas não em torno de um pólo
só. O voto maíorítário leva à criação de dois blocos poderosos em
condições permanentes de disputar o poder. O precedente negativo
é precisamente o da primeira República brasileira, em cuja represen
tação somente havia oposicionistas por dissidência posterior quase
nunca por decisão eleitoral. ),1as o ma] não provínha do sistema em
si. Era pura e simples decorrencia da fraude, da ata falsa e da eleição
a bico de pena.

A fraude sistemática seria fruto provavdmwte do poder oligárquico
que a República não souhe impedir e que chegou a ser estimulado e
sistematizado sob o comando dos Presidentes, ansiows de uma ordem
qual(luer em ({u€' fundar il estabilidade do Governo. De lá para cá,
alterou-se todavia a estrutura sodal e em c:omeqücncia a estrutura
de poder no país. E: verdade que a fraude resurgiu, mas como resultado
da ineídencía de outro~ fatores de perturbação 4ue vão sendo ou
poderão ser g-radati~'amente eJimjnad{}~. A fraude já não é si,\temátk'a
e sobreyive hoje sob a influencia do poner econômico, que não foi
posto sob controle, e dos abusos de autoridade. Ela já não se produz
no ato da votação, mas na propaganda e no aliciamento de apo:os
eleitorais.
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Costuma-se alegar 'também, contra o voto distrital, que ele munici,
paliza política e intelectualmente as Câmaras federais. Pensando nisso
é que () Senador Gustavo Capanema propõe a adoção do sistema
alemão, em que se concilia o voto distrital com o voto proporcional
de modo a assegurar a presença de figuras nacionais na represen
tação politica. Esquece-se todavia que dezenas de capitais e grandes
cidades constituirão um ou mais distritos com eleitorado apto a esco
lher os melhores, situação a que 05 Partido~ não deixarão de ser
sensíveis na hora da indicação dos candidatqs. Na Inglaterra e nos
Estados Unidos as circunscrições eleitorais tem alimentado os respec
tivos parlamento:> com grandes figuras que tem enchido a cena política.
De qualquer forma deve-se ter em vista que o sistema proporcional
provou ma] no Brasil, dispersando a vida partidària e gerando alianças
danosas para o exercício do Governo em todos os níveis. Impõe-se.
portanto, uma mudança de posição, pois na posição em que estavamos
nã.o é possível continuar. Carlos Ca8teUo Branco.

Jornal da Tarde de 23-6·72:
A ELEIÇÃO POR DISTRITOS

Geraldo Pinto Rodrigues

Tendo em vista uma possível reforma do sist('lma eleitoral brasileiro,
reabre-se o debate em tomo do chamado "voto distrital", que já foi
obíeto de antigos projetos apresentados no Congresso, com vivas dis
cussões e muitos prós e contras. Acontece que, antes da Emenda Cons
titucional nl? 1, de 1969, a adoção do sistema de eleição por distrito
esbarrava na rigidez da forma de representação proporcional exigida
em nossa Lei Magna. Com a vigência daquela Emcn1a, porém, o
caminho se aplainou, poís, segundo se dispõe no art. 148, "os partidos
políticos teráo representação proporcional, total ou parcial, na forma
que a lei estabelecer", Existe agora, portanto, a possibilidade, já cons
titucional, de adotar-se pelo menos um sistema eleitoral misto, o gue
não constihti também uma novidade, pois a Alemanha Ocidental o
pratica com enorme êxito há mais de duas décadas e um projeto im
pirado nessa feliz experiência chegou a ser apresentado na Càmara
dos Deputados há cerca de oito anos.

Como se sabe - e, valemo-nos, aqui de antigos comentários feitos por
um especialista no assunto, Arnaldo MaJheiros - há três soluções bá·
sicas para o problema àa representação política, que é sempre difícil e
inquietante. A primeira é a eleição distrital pura, majoritária, ou
uninominal. Adota-a, tipicamente, a Inglaterra, onde há tantos distri
tos quantos os lugares a preencher no Parlamento, sendo considerado
eleito o candídato que obtiver maior votação no respectivo distrito. A
segunda é a que vem sendo utilizada entre nós - a representação pro
porcional extremada. A terceira consiste na instituição de um sistema
que concilie, quanto possível, as vanta~ens dos precedentes e tenha
número de seus defeitos.

Alinham·,çe como vantagens da eleição distrital: simplicidade je com
preensão pelo eleitorado. redução das despesas dos candidatos, facili-
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dade de propaganda, aumento do c:ontato entre o eleitorado e seus
representantes e, conseqüentemente. maior possibilidade de fiscalização
dos atos destes no exercido do mandato, clei<,'ão dos políticos de maior
prestígio em ('ada região etc:. E a solu<,~ào considerada ideal. do ponto-de
vista de sua funcionalidade, para os casos de bipartidarismo, como se
dá na Inglaterra (e acontece hr* no Brasil, t'mbora a própria Constitui
ção vigente, através da exigencía da proporcionalidade, prefigure uma
representação mais aut~'.ntica; (·om () apro\Titamento das minorias).
Contra esse sistema, entretanto. ar~l!i-se o defeito princípal consistente
numa injusta distribll i~'iio de ca:leiras e na perda dos votos dndos a
candidatos derrotados (costuma-se citar o exemplo de um pleito ingles,
em que os candidatos do Partido Tmbalhhta ohtiveram mab \'otos
que os do Conservador, ma~' como ('stes venceram em maior númcru
de pequenas cin'llllscrif,o'ôes. alcançaram número superior de cadeiras,
constituindo assim a \laioria na Cimara dos Comuns).

i\o que diz l"f'speito ao sistema de repre~entaç3.o propOITi()])aL mais Ou
menos se invertem os pólos. Suas qualidades e falhas são. em geral. as
falhas e qualidades ;lo outro fipo de eleiçúo. AS.mll. ('llrno vanta~em

principal, aponta-se () aproVl'i!amento de todos os \"(ltoS. atnl \'(;S da
proporção matemútica entre as t('lld(~ncias do deitOLldo e a represen
tação política, hem como a possibilidade de l'kiç'ão de llOJl1t'S mais
I~xpressivos apoiados pe1lJ conjunto de l,lt'itnres de todo () Estado. mas
que não teriam condjções de \,pJ)cer mllll distrito mab reduzi .llJ. Acar
reta desvantagens conhecidas. port'lll. que são: difkil compreensão
pelos eleitores, encarcc:inH'nto da propaganda. dt'svínclllaç'<J.O ('lltn' os
eleitos e seu votantes, c ainda. ('umo ('ol}seqüencia indireta. a tra~mcn'

taçào politica e provávt:1 debilídade governunH'ntal.

Quanto ao argumento da jnJluência ilo "puder econômico", q\lt'r-llOS

parecer que um e outro sistema não são illfl'nsos a isso. :'\'0 múximo.
poder-se-ia tentar fazer apenas uma a"alial;;10 de grau. Por outro laelo.
é irrefutávd que, s'e O si!>t.::ma proporcional ellscja uma rCl"nicim<! :les
vinculação entre () candiclato t~ o eleitor, o distrital pec'u t'xatamelltl'
pelo oposto: vincula dernasiac1amC'Jlte, favorece'ndo a dciç';w de homens
"'regionalizados", sem a necessária vi.,<1o política e o ('onllPcimento mais
profundo dos grandes problemas nacionais.

Vistos os méritos e deméritO!; das duas fórmulas acima, a sistema misto
- de representação proporcional c eleição por distritos - visaria. exa
tamente, reunir o que lü de con"eniente uos dois sistemas opostos e,
ao mesmo tempo, afastar. se 11<10 todos. grande parte dos males que
ambos apresentam, Por de, prestigiam-se, de um bdo. os rmmes locais
merecedores das simpatias do eleitorado: c de outro. presh~iam-se os
partidos. aprimorando-se a educação política do povo (' pt'rmitilldo-se
que nomes nacionais expressivos, mas muitas vezes sem base re~ional,

sejam eleitos para as dmnras representativas.

Teoricamente, o sistema misto poderia funcionar assim. que é como
funciona na Alemanha Ocidental: os partidos apresentam IlTn candidato
para cada distrito e uma lista partidária para todo () Estado, aprovada
em convenção presidida ou fiscalizada pela Justiça Eleitoral. O eleitor
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dara, assim, dois votos, numa mesma cédula oficial: um será dado,
nominalmente, a um dos candidatos registrados no ditrito; outro, a uma
das listas partidárias. Cada distrito elegerá um deputado, considerando
se eleitos todos os que verceram nos respectivos distritos. Concluída a
apuração -de votos de todo o Estado calculaNe-á o quociente (do
mesmo modo que se faz. atualmente), atribuindo-se aos partidos os
lugares a prencher. Se um partido fizer ius a mais cadeiras do que as
correspondentes a seus candidatos eleitos nos distritos, serão declara
dos eleitos candidatos da lista partidária, na ordem de classificação.
Se, entretanto, o partido obteve mais vitórias nos distritos do que o
número de lugares que lhe <"'1lberiam pelo quociente partidário, este
corresponderá ao número de eleitos por distritos. Neste caso, talvez
raro, diminuiria o número de sobras a serem distribuídas pelos outros
concorrentes. De qualquer modo, os integrantes da lista são os su
plentes da legenda, na ordem de sua colocação, nada impedindo que
um mesmo candidato figure na lista e concorra em um dos distritos.

Quanto à delimitação -dos distritos, que é um ponto realmente delicado,
uma idéia básica seria dividi-los, ImS Estados, em número i~al à
metade do número de deputados a serem eleitos.

Será esse, efetivamente, e em conclusão, o melhor sistema eleitoral?
Em princípio, as suas vírtudes parecem sobrepor-se às dos outros. E
a experiencia atual da Alemanha é bastante válida, lIma vez que esse
país, na passado, já havia utilizado, com problemas que se tornaram
insanáveis e até trágicos, as formas de representação por distritos e
proporcional rígida.

lU - DOUTRINA

I.F. de Assis Breuil - "Democracia Representativa (do
voto e do modo de votar") - Ed, Guillard, Ailland & eia.
- Paris/Lisboa - 3'" edição reunida - 1895, pág. 179

Voto uninomínal por districtos de um - 1"ivemos este systema com a nossa
primeira lei de eleição directa, chamada - lei Saraiva. A nação, ou cada proviu
cid, divide-se em tantos districtos quantos representantes deve ter e, em cada
districto, quer se exijam dous escrutinios, para o caso de nenhum candidato
haver vingado o quociente, quer se acceite a mera pluralidade de votos, sempre
a simples maioria fará o representante unica. Póde dar-se mais (e os exemplos
fervem na experiencia da lei Saraiva), póde dar-se que pouco mais do que
um terço do eleitorado triumphe muito legalmente. Nos district9s 61l e 7Q de
S. Paulo, se bem me lembro, os tres partidos, conservador, líberaI e republicano,
estavam mais ou menos equilibrados; no primeiro escrutinio nenhum candidato
era proclamado, por náo haver colhido o quociente; no segundo, prevalecendo
a maioria relativa, era sagrado representante o candidato da minoria que mais
se avantajasse; quando não vinha uma coIlígação das duas outras minorias
menores falsificar ainda mais a opinião. O systema dos districtos de um repre
sentante pode dar, como se acaba de ver, resultados ainda mais monstruosos
do que o da simples maioria.
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Depois, admittindo mesmo que a maioria seja real em todos os districtos
em favor de um dos partidos, a injustiça pó:]e não ser menos flagrante; uma
pequena maioria em cada dístrido COll(luistará para tal partido a unanimidade
da representação. Tenha a maioria, em uma província que ha de dar 20 repre
sentantes, 60.020 eleitores e sejam 60.000 da outra parcialidade: se em cada
distrieto a maioria dispozer de .1.001 e a minoria de 3.000 votos, fi t'sta não
tocará um só representante. Ha ahi patente injustiça - simples e pequeníssima
maioria fazendo legalmente unanimidade; mas peior cousa póde ainda acon
tecer: se O partido A vencer em 12 dos 20 districtos por 50 votos e perder
em 8 por 200, em beneficio do partido B, terá minoria de J. 000 eleitores e
conquistará grande maioria ria representação. i\ão póde ser acceitavel, nem serio.
o que contraria assim tão visivelmente a boa razilo e apropria arithmetica.
Figuro os exemplos mais frisantes e, portanto, os casos menos frequentes; mas,
~cm levar tão l{)n~e o disparate, quantas injustiças do mesmo genero se po·
dem verificar!

.:'\enhum prOl'esso eleitoral (~ mais propICIO do {Iu(' este ús ludas de vida
011 morte, que descrevi em outro capitulo. A{IUi ellas apparecem ainda aggra
vadas pela circumstancia {le travarem-se no estreito theatro 30 campanario.
Os candidatos não precisam de scr reputações nacionaes, ali provindaes. i\ ão
plr~itciam a preponderancia de algum ideal politico; brigam por satisfazer i\
subalterna paixão de supplantar o seu rival e firmar a propria influencia. A
população tranquilla se alvoroça como o estrepito d'essa impura agitação ('
toma parte nella, ou nella sp deixa envolver, com sacrificio da paz domestica.
de amizades antigas (lllC se rompem ao menor antagonismo, e da fortuna que
se esbanja ao serviço da paixüo partidaria, que tem (1 diabolico poder dt'
mldar o caracter dos mais t'('onomi('o~ e cautelosos.

A principal defeza que se faz ti este system<1 mllsiste em dizer que por
clle é passível á opposü;ão obter algum represent,mtes, pois em alguns distric
los ella pode ter maioria, Admiro que um homem da altura illtdlectual de
Gladstone se servisse tambem um dia d'esse argumento, ha cerca de trinta
aonos; mas teve logo a resposta de um defensor da representação proporcional
- 'lue uma injustiça em favor da minoria não derime outra, ou muitas outras,
em favor da maioria, Quanto à pretensa vantagem de mais intimas relaçôes
entre o eleitor e o eleito, além de que dIa não compensaria os males maiores
que o systema produziria, é em si mesma puramente ilIusoria e contraprodu
cente.

Voto IimitaJo. - Foi o que tivemos no dominio da ultima lei conservadora
de eleição indirecta. Chamou-se tambem entre nós - lei do terço, porque a
limitação imposta ao voto de cada eleitor tinha em vista deixar à opposição
a terça parte dos representantes. l! tambem este o processo admittido peJa
nossa actual lei eleitoral. A diHerença está em (lue a lei da monarchia fazia de
(ada provinda um districto, ao passo que a de hoje divide os Estados maiores
fom di~trjdos,

o voto Jimitado foi proposto em um jornal inglez, em 18.36, por um sr.
G. L Craik. Em 1854 o mesmo escriptor apresentou exposiçãu mais detalhaJa
do seu systema. Os americanos do I\orte pretendem que o voto limitado usou-se
na Pensylvania em 1839. O governo inglez o propoz em 1858 para as eleições da
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Allstralia. Elltre nós, Jose de Alen<:ar, no seu livro primoroso e original Systemn
Representatit;o, nos diz. (1\\1.'- ?tl.'onselhou O voto limit,ldo em artigo publicado
!lO lema! do Commel'cio de janeiro de 1859. Foi lla sessão da Camara dos
Ltlrds de 30 julho de 1867 e na da Camara dos Communs de 9 :lc agosto (lue
pre\'alel'eu pela primeira vez na Inglaterra este systema, Logo no anno seguinte,
após as primeiras eleições por elle H'gidas, membros do ,parlamento e a im
prel.sa denunciaram a fmude legal que rUe contém. Desde entào tem se em
pregado algumas vezes o systema do voto limitado, mas raro é o livro que
d'elle se o(:cupe, de llns trinta annos para eá, onde não venha claramente
exposta a existclJcia de seus vicioso :\'ós mesmos jà o provam()s no ultimo periodo
da eleição indirecta, c o ahandonámos, depois de conheceI-o.

Essas rel'orda~'ôes historiclls ficam ahi para que por ellas se possa avaliar
da nossa simpliddaclc, ft'susótando hoje para as eleições da Republica um
in~~rumento desde tanto tempo desacreditado.

Pda lei em vigor, estatuindu <\ue cada deitor vote, em regra, apenas em
dOlls ten;os do numero dos representantes a deg(~r pelo seu distril'to, pretendeu
.s~ (I"e () outro terço ficasse para a minoria, Mas, antes de tu :lo, quem aucto
risou (} legislador a dizer (\ue a minoria ha de ser, por força, o terço do €Ieito~

pule, nem mais Ilem menos? Tal criterio é arbitrario e na maioria dos casos
conduzirá a fráudar a opinião, ajustando-a cruelmente a um verdadeíro leito
clt, Procusto, Depois, não é menor o arbítrio com que se estabelece desde logo
'Im a opiniüo estará, por força, dividida em dOl1s unk'Os partidos. Outra fraude
legal. Mas, de tudo o mais monstruoso é que nem mesmo essa repartição arbi
traria da lettra da lei tem por si garantia alguma, EUa será fraudada com os
I L cursos da mesma lei. Repetirei aqui o que é tão sabido dos cabalistas. Admit
tarnos que, em districto que tenha de dar .3 deputados, a minaría disponha de
100 eleitores; vou provar que nem será preciso que a maioria tenha duas vezes
esse numero, isto é 200, para burlar inteiramente a representação da minoria.
Sejam, pois, 153 apenas m eleitores da maioria, que apresentará por seus can
did~ltos, em vez de 30US nomes, como lhe competia, os tres a quem chamaremos
A, B e C. Em seguida, a maioria dividirá em tres grupos a sua gente, cada
um de 51 eleitores, e, respeitando a leara da lei, flue cohibe a votação em mais
de dous' nomes, fará votar cada grupo pela seguinte ordem:

19 grupo em A e C.

2,\' grupo em C e B.

39 grupo em B e A.

:E; fadl verificar que cada candidato foi votado por dous grupos de 51
flcHores, o (lue deu a cada um 102 votos. Ora, a minoria só dispõe de 100
vott)s. o que quer dizer que o seu candidato mais votado não alcançará a eleição,
visto que Os tres da maioria excedem esse numero. Eis ahi simples maioria
fazendo unanimidade, e tudo !'>em violencia, nem fraude, a não ser a aucto
risada pela propria lei.

E !la (./uem allegue no Brasil (tlle não se deve reformar esta lei, porque
<,inda não foi experimentada! Bem provada tem sido ella, ainda qU€ tenhamos
de admittir que o Iegi!'>ladm podpsse estar alheio ao que todos sabiam. Nem
colhe, como desculpa, a alIegação (illt' já ouvi fazer de que a fraude legal não
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será exercida, tratando-se de eleição ('I)) que um grande eleitorado tenha de
tomar parte. Os grandes e1citorados sao facilmente arreginwllt<weis. como os
ppcluenos, e o calculo a fazer e tão simples (]llt' por toda parte dará sempre
() seu resultado obrigado - a falsificaçllO da opiniüo. Para isso, nem é preciso
<.ommetter acçào criminosa, ou mesmo irregular, nf'lll fazl'r mais ca1culn do
(!IU' wnn conta de didJir; a franJe este! na mesma lei, ou ant('.~ ,1 lt:'i é a fraudc,
se póde comprehende1'-se o paradoxo.

Voto uninomina! com circulo uniC'u. - Saint Just, na COllvel1l,'âo Fraucl'7.a.
na sessão de 24 de junllO do alHlO 9·3. e, mais tarde, o jornalista E. de GirardiIl.
em meiados d'este seculo, prop0:t.cram (\,1(' a Franca fm'st' consideradu 11m

clilegío uníco eleitora] e {pl(' cada cidadào votasse' em um só nome de can:!idato.
Declarar-se-iam eleito~ os candidatos mais votados, até () numero dt' que se
('(}mpozcssc' o cong;resso le~islativo.

Compreheude-se ú prínH'ira vista (111e este systema offereceria com segu
rança estes dous resultados: extrema simplicidade Cjuanto ao prneesso {' repre
sentação às opiniões. Os seus defeitos, porém. ,são milito cOl1sid('l'é\\·pis. Por
ud modo, a eleição seria verdadeiro a~ar. (.)1111 !quer dis[wr<1O )la \'otação da
maioria real podl:'ria dar-lhe derrota, Ou dehilital-a a pondo de nilO poder vin'r.
Os nomes milito populares teriam pkthora de votos, ('IlHllIanto outras c<lndi·
d:ltllras da mesma pal'cialídadl' sossobral'iam sem rernissúo. Em 1)l1\,1 paJa\Ta
cst'nia garantida a represental,:do clt' toda opiniüo (llle tivesse obtido (l Cjuocientc'
c1eitoral a par de eleiçüo d(' muitos eandidatos que o niio tiH'sst'm; m"s fi
caria em grande perigo a verdadeira representação.

Este é um dos systemas viciados pela preoccupaçâo de favon'n'r às mi
norias, sem importar-~e com que o governo, istn é, a opinião 1/\\(' ohlÍve!'
\'i~·toria, fique, ou não, habilitado a hem cllmprir a sua missào. Do mesmo modo
filie é injusto privar de rcprescnta<;;ão a opinião fIlie di~poFer do ((1l0ciellte.
nào é mais explicavel dar-lhe representac:;áo, quando (']]a O 11<10 tin'L

Também a nacionalisaçáo do voto c da representarJLO, que paH'ce pretender
este systema, facultando ao candidato rellnir o suHragio rIm seus {'orr['Jii;ionarim
de (1ua1q\le1' poncto do paiz, desappan'L'c l' pôde llH'S1I1O dar I) IT~lllt;ldl\ opposto.
desde C{ llC consiJerl'mo~ (111(' a extraordinarla disp('r~,\o de \'utns a ((11(' e1l('
tem de dar logar, permitirá a eleiçào de muitos individ\los que nào aprc's{'ntem
senào quantidade miseravel de suffragantes, rebuscados no circulo estreito do
campanario

Jodo C. da Rocha C(llJl'ol - "Systemas Elcitoraes do ponto
de vi~ta da representação proporcional das minorias" 
Ed. Livraria Francisco Alves - Rio de Janeiro - 1929

págs. 35 e segs.

Cap-ítulo III

O SYSTEMA ASSIS BRASIL E SElJ UI\ICO DEFEITO

Eis a engenhosa l'Omhjfla~'ào do cmiJwnk Sr, Assis Brasil. tal como a con
cretizou eJle m('smo t'm Hl93, num projedo de emenda ú lei eleitoral de então:

"Art. Para as elci~'óes de deputados, cada Estado da Uniüo c:onstituid um
districto eleitoraL equiparando-se para tnl fim aos Estados, o Distrieto Fl'deraL
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~ 19 Cada eleitor votará, em uma meSma sedula, em um só nome e, logo
abaixo, e separado por um traço bem visivel, em tantos nomes quantos quizer,
até o numero de deputados a eleger pelo seu districto eleitoral.

~ 2Q OS nomes coHoeados no alto de cada seduIa, e antes do signal refe
rido no paragrapho antecedente, considerar-se-ão votados no primeiro turno;
Os que vierem depois se dirão votados no segundo turno.

§ 3<) Reputar-se·ão eleitos os cidadãos, (llle houverem obtido, no primeiro
turno, numero de votos pelo menos egual ao quociente, que resultar da divisão
do numero total de eleitores, que tiverem votado em algum nome, pelo numero
de deputados a eleger, desprezadas as fracções.

§ 49 Não alcançando o numero de eleitos, no primeiro turno, ao numero
de deputados a eleger, considerar-se-ào eleitos os mais votados no segundo turno,
até o preenchimento de todas as vagas do primeiro.

§ 5~) Si o nome do cidadão votado e eleito no primeiro turno fôr repetido
no segundo, não será considerado l1a apura~'ão de.~te ultimo.

§ 6v Quando a eleição fôr de um ou dous deputados, cada eleitor votará
em um só nome, considerando-se eleito o mais votado, ou os mais votados, ainda
que não attinjam o quociente".

A exceIlencia de tal systema, demonstra-a seu autor, de f6rma doquente,
~ontTastando-oL'Om as condições todas, que já vimos serem primordiaes, de um
bom systema eleitoraL a) Tem elle a simplicidade, reunindu num s6 escrutinio
o processo, pelo qual se apura quaes os candidatos eleitos por terem attingído
o quociente, em votação uninominal, e o da apuração dos que devem compretar
o numero de representantes, por maioria relativa, no escrutinio de lista. b) Não
~ltige dos partidos cálculo algum complicado para disporem suas forças. c) Ga~

rante ás opiniões em minoria a possibilidade da representação, desde que attin·
gem seus votos o ']uociente resultante da divisão do numero de votantes pelo
dos representantes a eleger. E tantas vezes o attinjam, tantos representantes ele
gerão, sÓ dependendo isso da boa distribuição de seus votos.

A nosso ver, o systema do Sr. Assis Brasil pec(.'a apenas por sacrificar de
masiado a representaçâo das opiniões em minoria aos interesses predominantes
da maioria; neste sentido já está elle atrazado em comparação c'Om outros mais
modemamente sugeridos, e até postos em pratica, para garantir ás dibs opiniões
uma representaçáo, independente do estreito e rigido limite do quociente elei
toral.

Figuremos alguns exemplos com esse processo, como já fizemos com o da
vigente lei brasileira.

Admittindo que, num dístrieto como o da Capital Federal, se formem 'luatro
partidos e levem ás umas um total de 38.000 votantes para a escolha de 10
deputados, o quociente para a eleição dos primeiros nomes das listas .~erá 3.800.
Si os partidos A, B, C e D contarem com os seguintes numeros de eleitores, res-



ABRIL A JUNHO - 1972
.... _--_.-.-._ ...._-~.__ . ----~---

413

pectivamente - 16. 000, 12.000, 6.000 e 4.000, e distribuírem seus votos sem
erros de ea1culo, teremos, dividindo cada total por aquelle quociente:

A. 16 I 000 3.800 = 4) re.~tando 800.

B. 12.000 3.800 3, restando 600 .

C. 6.000 3.800 = 1, restando 2.200.

D. 4.000 + 3.800 = 1, restando 200.

Quer isto dizer que, na apuração do primeiro turno (o dos primeiros no
mes das listas), o partido A. terá eleito 4 deputados, o partido B. 3, o C. L e o
D. 1. Total - 9 deputados eleitos no primeiro turno.

1'\0 segundo turno estará eleito mais um do partido A. porque sua lista na·
turalmente haverá recebido mais votos (lo que as dos outros partidos. :\ão
haverá sensível iniquidade nisso. considerando que os votos restantes ao partido
C. foram muito mais numerosos do flue os que sobraram ao da maioria? Res
ponde o autor do sy:te.ma que essa illiquídade cede á consideração, ~e que se
deve reforçar a maIOrIa, a (pwm compete govemi'tT. De facto, conferindo·se
mais um representante a um dos p~rtíd()s da minoria, no caso figurado, vería
mos o partido da mainria ficar apena.... (:om 4 e os outros com 6, o (Jue tornari:l
difficil a situação.

Mas, si a diEferen<;a entre as forças da maioria e as das minorias for maior,
e houver dispersão dm; votos destas ultimas, pôde resultar até unanimidade
para a maioria, como figuramos neste exemplo de dnca listas.

A. 25.100 3.800 6, resto 2.300.

B. 3.750 3,gOO = O~ resto 3.750.

C. 3.250 3.800 O, resto 3.250.

D. :3 .000 3 .800 =::; 0, resto 3.000 .

E. 2.900 :3.800 = O, Tl'sto 2.900.

Verifica-se ahi que o partido da maioria A. faria 6 deputados no primeiro
turno, e ainda os 4 faltantes, no segundo turno; porque, mesmo ~'i houvesse
combínaç'iio entre os diversos partidos da minoria, não podería esta dar a sua
lista combinada maior 1l11I11Cro de votos do que os da maioria.

Hestdtado: - a unanimidade para o governo, apesar dos partídos em mino
ria terem mais de um terço dos votantes. e não o1Jstant(· os votos obtidos por
('<Ida lima dessa.~ minorias serem ('m numero maior do (pIe {) resto da maioria,
depois de feitos os 6 deputados pelo (li lO{'Íen te.

Nesse caso, parece incontestave! a ioiqvidade. Haveria, como dissemos,
demasiado favor legal para o partido governista, que jú contaria nn primeiro
turno com 2 deputados acima da n1l:'tade. E a injustiça para com os outros se
ria notavel: O partido 8., por exemplo, levará 3.750 eleitores, e não roude
fazer um só representante. O da maioria, tendo levado 25.100 eleitores, fez
dez; quer dizer. para fazer cada representante lhe bastaram 2. S10 votos.

Vê-se, peIos exemplos figurados, que o eminente escriptor hrasileiro, apezar
da fama, que lhe arranjaram, de subversivo, protege em demasia o partido situa·
cionista, com sacrifício das minorias, embora ponderaveis.
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Já dissemos (tue se náo póde garantir, em absoluto, a representação de "to
das" as opiniões, Jluma assemhléa de numero prdixado; nem me.smo levar a
possibilidade de tal represt'ntução aos agrupamentos mais reduzidos, sob pena
de .sacrificar-se a t'staf>ilidade e a effkieuda da propria assembléa, e acabar
prcjudicande (} direito. tanto ou mais rt:'speitavel, do maior numero. Mas deve
hnv/?r um meio de evitar as unanimidades, e de conferir, pelo menos, um ou
dons representantes ás opiniõe.s em minoria, num distrícto de dez representan
tes, por exemplo; mesmo com um pequeno saerificio do partido mais numero
so, do partido governista, que gosa de muitas outras vantagens. Para os espiritos
verdadeiramente democratico.s e christãos, tirar-se uma particula do que tem
mais, em favor dos (pIe sem isso nada teriam, deve ser preferivel ao processo
contrario, de conferir-se ao primeiro tudo, a unanimidade, adjudícando-se-Ihe
até as sobras e insuHieiencias dos outros. E é o <Jue se tem procurado conseguir
por meio dt' outros systemas, que, neste particular, visam corrigir, por meio de
normas legues, os possiveis abusos da maioria.

Em nosso paiz, ess\'s abusos são communs. A differença numerka entre os
adt'ptos do gcwrno e os das minorias é quasi sempre muito grande, nào offere·
cendo J)osSibilidade à t'k'i<;';;'o de um só deputado pelo fluociente, para os que
estão t' baixo. lsso tem ~ontribuido para o aniquillamento das minorias, tlHe
desappun'l'em desesperadas~ aimhi mais porque fi. fraude e a simulação nas
eleü..ües feitas "a bico de penna" cQmpletam a obra, (lue a lei deixou possível,
ni'lo garantinck realmente. ás minorias, o direito de representação.

Essa insegurança (' a causa do desapparecimento dos partidos de opposição.
Estes só se formam e per.~istem e crescem pelo proselitismo. Sua aspiração é
tornar-se maioria e assumir o poder. Si as leis e os costumes políticos não lhes
permittem issu. não lhes asseguram nem o direito de representação nas assem
bléas, desaparec'e o e.~timlllo; em vez dE' adquirir proselitos, elles perdendo
vão. dia a dÍ<\, seus se<:tarios, e acabam dissolvendo-se por completo deixando
em campo sómente o governo. Assim, nem opposições nem governos se aper
feiçoam.

As qualidades moraes irào desapparecendo forçosamente do mundo político,
e campeará infrene o despotismo, (.'()m sacrjficio completo dos ídeaes.

Aqui o dilemma fínal: ali isso e bom, e devemos abolir as eleições; Ou o
systema demecratico-representativo é ainda. como nos parece, o mais salutar
para o governo dos povos, e nosso dever, então, é corrigir, reformar os proces
sos eleitoraes, de modo gue se torne realizave! a representação da opinião, a
livre manifestação da vontade popular.

Vamos agora estudar o que se tem praticado e sugerido ultimamente na
Italia, na Allemanha e no Uruguay, para corrigir os defeitos acima apontados;
e t"lvez encontremos um caminho seguro para o reformador brasileiro. A ItaJia
é a nossa mãe latina; seu exemplo de certo nos impressionará. A AlJemanha é a
terra da disciplina, da cultura polítíco-juridica, rival da romana. Nossos visínhos
do Uruguay, posto que exiguos em população e territorio, são como n6s, latinos
e sul-americanos; politicamente, nossos irmãos de hontem; e estamos certos de
que seu exemplo calará no espírito brasileiro, estimulando-o beneficamente
neste assumpto.
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Edgaul Costa - ".~ kg,isbçiio tkitoral brasileira (Histó
rico, comentários e sugestôes \ ,. Departamento dt'
1mprellsil ,,\'aciOlwJ - 1964 - púgs, 26 {' st'gs.

A ELEIÇÃO POR DlSTHITOS OU CIHCULOS ELEITORAIS

(DECRETOS DE 1855 E lf)60J

A eleic;ão por distritos, 011 C'írculos eleitorais. constituiu a grandt> inovação
do Decreto n9 842, de lO d(' sC'tembm de 1855, apú.s longos e contraditórios de
bates no parlamento, a partir do projeto apn>st'ntado ('m julho (1<- Hi4S pelo
Senador Paulo Souza. A Comissão da C~\mara (lu\:' emitiu par('('('/"'/>brt' (l pro
jeto vindo do Senado, chegou até a consideni-Jo cOlltnírio il COllstitUI(,ÚO, por
que a divi.~ã() das Províncias em clÜtl'ít05 t'kitlmú5 modjfic,jVil em sua cssenl'i,)
o disposto pclo art. 90 J(·Ja. ()ue mandava tossem os replTsentantl's da '\a~ün

eleitos por "'e\t:'itorC's de província";' lJS dl'itmes e a l'lci<,'ClO qlte assim. eram da
Província, se tornariam propriamente "tI\> distritos". O proiehl iniciaL com 'uhs·
titutivo ofert'cidn no St'llac/o, (' é>i7wmbs. fuj, mio ubstante, aprovado ahlla] peLi
Câmara por .54 votos contra 36, t'm \'ot,tÇ~lO llomina1.

Dderminava o Decreto n" 842 (file as })rO\'Íncias do Império seriam did
tlielas em tantos distritos eleitorais quantos tnssel11 os seus deputados i\ Asselll
bk·ja Gera). A prinwira divisão sn-ia feita pt'lo Governo, ouvidos os Presidentes
das Províndas, c só por lei sl'ria alterada. :\a divísüo () CO'l'rno guardaria a~

seguintes bases:

1'.') as freguesias, de que se compusesse cada distrito I'kitoral, seriam uni
das entre si sem interrupçao;

2'·) seriam designados por números ordinários, t' iguai.s. quanto fosse pos-
sível, ('m população ele pessoas /ivrn:

3\)) () Governo designaria para calw(,'a de cada distrito eleitoral a cídadt'
Ol! vila mais central. onde se ft'm1iriam, IlUm só colégio no dia marcado par:!
a eleição dos deputados, (' no ..Jificio (Jue () Coverno tnmhi'm designaria, todos
os eleitores do distrito,

Observadas as formalidades para a org,anização do Cnlegio t' o mais de
qlle tratava a Lei n9 387, de 1846, no Capo lI' do Titulo IIL proct'dt'r-.~('-ia à
de'çCio de um deputado, votando cada eleitor por cédnla núo as~inilda c ('s·
('rita em papel fornecido pda \Icsa. Hecolhidos os votos em t'.~crtltínio st'crdo,
contados c apmados, ficaria eJeito depuhldo () cidadão que ohtivesse maioria
tl1Jso/ltta de votos.

Se ninguem ohtivesse essa maioria absoluta de votos, proct'der-se·ia a 2'·'
escrutínio, votando cada ('leitor unicamente e111 um dos quatro cidadüos mais
votados no primeiro escrutínio; w ainda rW~S(' 2') escrutínio ninguém o1Jtiv('ss('
maioria de votos, pwcedcr-se-ia a 3'·1 escrntínio. votando o eleitor 11llil'amentí:,
em um dos dois cidadãos mais votados no sq:!;unJo, e ficaria eleito deputado o
que obtivesse maioria avsoltda de votos. ~o caso de empate dt'cidiria a sorte.
e aquele contra quem ela d('cidi~'.~·(' seria declarado supkntl'. Fora deste caso,
finda a eleição de deputado, proceder.se-ia à eleição de um suplente, observan·



416 REVISTA DE INFORMAÇ.i.O LEGISLATIVÁ

do·se a respeito dela o determinado para a eleição de deputado. Serviria de di
ploma uma cópia autentica da ata.

O Governo poderia, não obstante, subdividir em mais de um Colégio os
distritos em que, pela disseminação da popubção, fosse muito difícil a reun'ão
de todos os eleitores em um só Colégio. Nesse ~aso, trinta dias depois do mar
{!ado para a eleição, a Càmara Municipal da cabeça do distrito, reunida com
os eleitores do respectivo colégio, que ser:am convocados. faria com eles a apu
ração; o cidadão que reunisse maioria de votos, seria declarado deputado, e
suplente o seu imediato.

O cidadão eleito por mais de um distrito teria opção do distrito que qui
sesse representar, e seria substituído pelo respecfvo suplente procedenda.se à
nova eleição na falta deste, A opção sería feita dentro de três dia.~ depois da
verificação dos poderes.

A eleição dos membros das Assembléias Provinciais seria também feita por
distritos, dividindo-se o número deles pelo de deputados que desse a Província;
o seu quociente seria o número de membros a serem eleHos em cada distrito.

Finalmente, dispunha o decreto sobre incompatibiJidade, dispondo que os
presidentes de Províncias e seus secretários. os comandantes de armas e gene
rais em chefe, os inspetores da Fazenda Gera\ e Provincial, os chefes de po
lícia, os delegados e subdelegados, os iuíl.es de direito e municipais, - não
poderiam ser votados para nenhnma das Assembléias Provinciais, deputados ou
senadores, nos colégios eleitorais dos distritos em que exercessem autoridade ou
jurisdição; os votos que sobre elc:-s recaíssem seriam reputados nulos.

Em agosto de 1859 o deputado Sérg'o de Macedo ofereceu projeto aumen
tando para tres o número de deputados por distrito.

A Fala do Trono, lida na sessão de 11 de maio do ano seguinte, acentuava
(~ue os abusos a que dera lugar a execução da última lei eleitoral, aconselhava
a adoção de providencía que pusessem cobro à sua reprodução. Em junho, a
Comissão especial designada para dar parecer sobre o projeto Sérgio de Ma
(!edo, - parecer de que foi primeiro signatário () de.putado José AntÔnio Sarai
va, - concordava em que a eleição por pequenos distritos acarretava inconve
nientes graves, porque tendiam a modificar profundamente o caráter do eleito
rado, com o predomínio crescente do interesse individual sobre o interesse cole
tivo.

Afinal aprovado o projeto, converteu·se ele no Decreto nlÍmero 1.082, de
18 de agosto de 1860, que dispôs: P~) que nenhuma provincia teria menos de
dois deputados à Assemblé'a Geral; 2Q) que as Províncias seriam dívididas em
distritos eleitofai.~ de três deputados cada um; quando, porém, fossem só dois
deputados, ou o nllmero deste não fosse múltiplo de três, haveria um ou dois
distritos de dois deputados; 39 ) os deputados seriam eleitos por maioria relativa
Je votos, não havendo suplentes; em caso de morte de deputado, opção por
outro distrito, 0\1 perda do seu lugar por qualquer motivo, proceder-se-ia à no
va eJcoção no respectivo distrito; 49 ) a eleição dos membros das Assembléias
Provinciais far·se·ia da mesma maneira que a dos deputados à Assembléia Ge
ral.
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Determinava mais que o Governo na Corte e os Presidentes nas Províncias
fjxariam o número de eleitores que devia dar cada paróquia, na razão de um
eleitor para trinta votantes.

Estendeu as incompatibilidades estabelecidas no Decreto de 19 àe setem·
bro de 1855, aos juízes de órfãos e aos seus substitutos, bem como aos funciDná·
rios, designados no mesmo decreto, que tivessem estado no exercícío dos res
pectivos cargos dentro dos quatro meses anteriores à eleição secundária, A in
compatibilidade desses funcionários efetivos e dos demais referidos naquele de
creto, subsistiria ainda em todo o distrito eleitoral se não tivessem deixado seis
meses antes da eleição secundária o exercício dmo respectivos cargos, em virtude
de renúncia, demissão, acesso ou remoção.
( , , , , , ) pág. 46

DA ELEIÇÃO DE DEPUTADOS À ASSEMBLÉIA CERAL li; DE MEMBROS DAS ASSEM

BLÉiAS LEGISLATIVAS PROVINCIAIS - As Províncias seriam divididas em tantos
distritos deitorais quantos {assem os seus deputados à AssemblCia Geral, aten
dendo-se quanto possível à totalidade da população entre os distritos de cada
Província e respeitando-se a contigüidade do território e integridade do muni·
cípio ("). O município da Corte compreenderia tres distritos, e os das capitais
da Bahia e Pernambuco. dois cada um.

Cada distrito elegeria um deputado à Assembleia Geral e o número de
membros da Assembléia Legislativa Provincial marcado no art. 1'?, § 16, do
Decreto nV 2.675, de 1855. Quanto às Províncias de Santa Catarina, Paraná, Es·
pírito Santo e Amazonas, que teriam de ser divididas em dois di3tritos, elegeria
cada uma delas 22 membros, cabendo 11 por distrito.

O juiz de direito que exerc:esse jurisdição na cidade ou vila designada para
cab('~'a do distrito, ou, em t:as[) de falta, o seu substituto, e na falta deste o da
Comarca mais vizinha, comporia com os presidentes das mesas deitoraü uma
junta, por ele presidida, a qual faria a apuração geral das eleições do distrito
para deputados e membros das Assembléias Provinciais, apuração que seria
procedida, dentro do prazo de 20 dias pelas cópias aut~nticas das atas dessas
eJeiç.'ões. Na cidade onde houvesse mais de um juiz de direito, presidiria 3 Junta
apuradora o mais antiga, 011 o mais idoso se igual a antigüidade,

Não se consideraria eleito deputado o cidadão que não reunisse a maioria
dos votos dos eleitores que tivessem comparecido à eleição. Neste caso, o pre
sidente da junta expediria avisos para se proceder à nova eleição, 20 dias de
pois, ]\;essa segunda eleição só poderiam ser votados os dois cidadãos que ti·
vessem obtido o maior númel"O de votos, sendo suficiente para t'1eger o deputado
a maioria dos votos (]ue fossem apurados (alt. 18, § 2';».

Na eleição de membros das Assembleias Legislativas Provinciais cada elei
tor votaria em um só nome, sendo considerados eleitos os que reunissem vota
ção igual, pelo menos, ao quociente eleitoral calculado sobre o número total
de eleitores que tivessem concorrido à eleição, dividido pelo número de mem
bros a eleger. Se algum ou alguns não reunissem aquela votação, proceder-SE-ia,

I") Pelos De<:ret<»' ns. 8.100 9. 8.n9, de 21 de maio de lS81, !orom assIm dh'!àidas as
Provinclas em dlstrlt'l6 eleitorais: Amazonas, 2; Pará. 3; Maranh(\.o, 6; Plaut 3; Ceará, 8; Rio
Gra.nde do Norw, 2; Paraíba, 5; Pernambuco, 1:1; AlagoM, 5; Sergipe, 4; Bahia. H; Esplrlto
Santo, 2; Côrt.e e Provlncll\ do Rlo de Anel.ro. 12; Sào Paulo, 9; Pamná, 2; S6nta oe.tartna. 2;
Sl\o P8dro do Rio Grande do SUl, 6; Minas 0e~8. 20; OclAs. 2 e Mato OrOlSSO, 2. - 08 d~tos

C6pecitlcav&m a cIdade que cadl\ distrIto teria por sede e o terrItório que compreenderl&, (m\"
nlclp10 e paróquIas).
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quanto aos lugares não preenchidos, à nova eleição, observando o disposto an·
teriormente.

Concluída definitivamente a eleição e transcrita 00 livro de notas de um
dos tabeliães do lugar a ata da apuração geral, a Junta expediria diplomas aos
eleitos, remetendo cópias autênticas da ata ao Ministro do Império, na Corte,
ao Presidente, nas Províncias, e à Câmara dos Deputados e à Assembléia Le
gislativa PTovincial, conforme fosse a eleição.

No caso de reconhecer a Câmara dos Deputados ou a Assembléia Legisla
tiva Provincial, que um ou mais dos eleitos estavam compreendidos em qual
quer das incompatibilidades especificadas no art. ll, seriam declarados nulos
os votos dados e proceder~se.ia à nova eleição, na qual não poderiam ser vota
dos aqueles cidadãos. Proceder-se-ia tambént à nova eleiçâo. se da anulação
de votos pela Câmara ou AssembMia resultasse a exclusão de algum dos que
tivessem obtido o respectivo diploma.

No caso de vaga de deputado ou membro da Assembléia Provincial ocorri
da durante a legislatura, proceder-se-ia à nova eleição para preenchimento do
lugar, dentro do prazo de três meses.
( " , " ) pág. 328

C) VOTAÇÁO POR DISTRITOS
A votação por distritos, sem importar em alteração do sistema eleitoral vi

gente, é uma inovação indicada para o aperfeiçoamento da forma de votação,
visando a eliminar dos pleitos falhas de que ora se revestem.

A{:entue-se, de início, que não se trata de eleição por distrito, ou de repre~

sentação distrital, como outrora se praticou, mas de votação, apenas, por distrito,
com o acatamento do princípio da representação proporcional determinado pela
Constituição.

A sua prática busca, entre outros fins, uma vinculação maior do eleitorado
com o ~andidato; a diminuição, senão a eliminação, da influência do poder eco·
nômico nas eleições, pois desapareceria para o candidato a necessidade de
disputar lIotOS fora do círculo de suas atividades públicas; e, finalmente, o uso
facilitado da cédula oficial, do voto em legenda. c, com ele, o desenvolvimento
do caráter partidário dos pleitos.

Essa votação por dístritos obedeceria aos seguintes preceitos, tais como os
formulamos no anteprojeto que, em 1958, organizávamos pot honrosa incum
bência do Ministro da Justiça:

1) Proibidas as alianças ou coligações partidárias, nas eleições para depu
tados à Câmara Federal e às AssembléiaS Legislativas, os Estados e o Distrito
Federal, noventa dias antes do pleito, seriam divididos pelo l'espectivo Tribunal
Regional Eleitoral, em tantos distritos eleitorais quantos os seus representantes
àquela Câmara e às respectivas Assembléias, vedada a coincidência dos pleitos;

2) Cada distrito abrangeria um ou mais municípios, observada sua conti·
güidade ti!mtorial, tendo por base, aproximadamente, a mesma população elei
tOral;

3) Em cada um desses distritos seria registrado, pelos partidos concor·
rentes, apenas um candidato, mediante prévia escolha em convenção;

4) A cédula de votação, distribuída exclusivamente pela Justiça Eleitoral
no ato, conteria apenas a designação doS' partidos concorrentes e suas legendas,
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na ordem do respectivo registro, prf:'cedidas de um retàngulo para a assimilação
do voto preferencial do eleitor;

5) Na apuraçâo do pleito, somados os votos obtidos pelos partidos em
toda a circunscrição ou Estado, considerar-se-iam eleitos tantos candidatos, de
cada um, quantos indicassem o respectivo quociente partidário, e na ordem da
votação obtida por cada um nos vários distritos, e suplentes os imediatos (Cód.
El., arts. 58 e 62).

Os assim deitos, além da qualidade de representantes do Estado dentro do
princípio cDnstitucional da representação proporcional, desde flue a sua eleição
resllltava da votação global nele obtido pelo partido. seria ao mesmo tempo
um representante dos interesses do distrito Oll região pelo qual fora eleito, onde
maior se revelava a influen<:ia do mesmo partido.

- Em 1960 foi apresentado pelo ilustre senador MILTO~ C .... \IPOS projeto
de lei instituindo os distritos eleitorais para a eleição de deputados federais e
às assembléias legislativas estaduais, do mesmo modo se procedendo para as
eleições municipais, nos mmúcípíos em que haja mais de tres mil eleitores
para cada vereador a ser eleito. proçessando-se as eleições mediante cédulas
ofíciais. Os resultadm da eleição em todos os distritos do Estado seriam so
mados para a verificação do quociente eleitora! e do quociente partidário, na
forma da legl.~Jação em vigor, e, determinados os lugares que caibam ao par
tido, o respectivo preenchimento se fará segundo a ordem decrescente da vota
ção nominal dos seus candidatos.

Na justjfjcação do projeto acentuou () seu ilustre autor que ele facilitaria ao
extremo a prátiea da cédula ofidal. No regime eJeitmal vigentt' vem se tor
nando insuportável a emulação entre os candidatos do mesmo partido. Os plei
tos são espetáculos de desarmonia entre correligionários, comprometendo a coe
são partidária. O projeto evita esse inconveniente. A arre~imentução eleitoral
e partidária é mais simples, uma vez redUZIDa à pequena área.

O projeto, - continua o seu autor, - não chega a estabelecr propriamente
a representação distrital, mas o quI:' institui é apenas a votaçüo por distritos.
É mais uma técnica eleitoral do que um sistema de representação. Mas não há
dúvida que a votaçüo aproximando o eleitor do ('undidato se torna mais :l.lItén
tica.

"Do ponto de vista da corrupção eleitoral, - condui, - que é a grande
chaga do regime, talvez se argumente que limitada à área de incidéncia da
compra de votos, ter-se-á facilitado o exito dos corruptore!i. O argumento im
pres.~ion~. Mas há a considerar que, na pequena área do distrito, as resistências
podem surgir com mais eficácia, sobretudo se se arregimentarem oS homens
bons do lugar. A vigilância será mais viva, maior o escândalo l:' mais terríw!
a desmoralização dos que participarem da corrupção".

Demais, sendo escolhido o candidato através de convenções, COm a partici
pação dos eleitores do partido, a necessidade de compra do voto inexistiria.

Há, porém, no projeto dispositivos que merecem reparos. O primeiro deles
é o que permite a inscrição do mesmo candidato até em três distritos diferentes,
pelo mesmo partido, para as eleições federais (art. 49 ) e até cinco nas esta
duais (art. 6(1, parágrafo único). Com essa permissão pode desaparecer a van
tagem da díminuição, com a votação distrital, da influência do poder econô'
mico nas eleições, eis que importa para o candidato n8 necessidade de di.~putar
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votos fora do círculo de suas atividades públicas, em municípios por vezes afas
tados, com dispêndio, conseqüente, de gastos eKcessívos,

O segundo, é o que se refere à cédula de votação, ao determinar o pro
jeto que dela conste, além do nome do partido, o do candidato. Ora, se cada
partido apenas pode registrar um candidato em cada distrito, votando nele
subentende-se que o eleit()T vota no seu respeetiv() candidato. Se o objetivo é
tornar presente ao eleitor, no ato de votar na cabine, o nome desse candidato,
será contribuir para manter o "personalismo" nos pleitos eleitonlis, quando o
vo\.o apenas no partido ou 5\\a legenda emprestaria aos mesmos pleitos o caráter
partidário de que devem se revestir, e que é preciso criar e fortalecer.

Um último reparo merece o projeto; o de não prescrever, preliminar e ex
pressamente, a proibição de alianças ou coligações de partidos nas eleições que
regula, embora essa vedação possa resultar da interpretação que se dê à tecnica
de votação por ele instituída, e seu silêncio sobre essas alianças. Aliás, as
coligações partidárias são inconciliáveis com um dos objetivos buscados pela
votação por distritos - a arregimentação eleitoral e partidária, como lembra
o ilustre autor do projeto, senador MILTON CAMPOS.

João Camíllo de Oliveira Tôrres - "Harmonia Política"
Ed. Itatiaia - Belo Horizonte - 1961 - págs. 228 e segs.

f 2 - O rettJmo à normalidade

Por que não restauramos o sistema de distritos, que os ingleses não aban
donaram e no fundo é tão simples e lógico, pois, cada deputado tepresenta
uma comunidade definida?

Vejamos algumas das objeções ao sistema; depois cuidaremos das suas van·
tagens.

Em primeiro lugar há uma veneranda critica, contemporânea dos dias do
marques do Paraná: o sistema distrital viria fortalecer demasiadamente as in
fluências do campanário, os "coronéis". A história encarregou-se da resposta,
inclusíve pela superação das premissas do silogismo: não há mais "coronéis".

A outra não é nova também e é ilustre, pois, tem o apoio de eminentes
e vetustos vitorianos: as minorias derrotadas não serão representadas, situação
que muitas vezes se prolongará ao infinito. O cidadão do partido derrotado
não terá voz no Parlamento. Teoricamente e, nO caso limite, pode acontecer
a hipótese de um partido, mesmo sem maioria absoluta, fazer todas as cadeiras,
se vencer em todos os distritos. Há uma resposta terrível a este argumento,
resposta verdadeiramente trágica e suicida: uma parte considerável da popu
lação, às vezes a maior, não participa nem tem representantes no Poder Exe
cutivo, com todas as conseqüências bem conhecidas que o fato acarreta. Trata·
se, pois, de uma objeção que somente ingleses, acostumados ao sistema coletivo
de .governo, a autoridade suprema entregue ao rei, neutro, imparcial e supra·
partidário, poderiam levantar impunemente; no Brasil ida atingir mais alto, a
própria forma de governo ...

O último argumento diz respeito à situação dos pequenos partidos, que não
obstante sua votação numerosa, mas espalhada por todo o território, ficariam
sem representantes nos parlamentos. Em primeiro lugar não há interesse Eun·
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darnental em criar numerosos partidos mais ou menos inviáveis e fictícios. Em
segundo - o flue responde também à objeção anterior, convém esclarecer que
pretendemos formas mistas. Por último, ninguém ignora a existcncia de uma
autt"'ntka "geografia partidária".

Vejamos algumas das vantagens do sistema.

Em primeiro lugar, estahelece reIaçües efetivas entre representantes e re
presentados, cria uma verdadeira responsabilidade do deputado para com o
cJeitorar;lo, transforma a eleição num mandato real de procllfação entre pess0<'ls
conlleddas, aholindo o carater fidieio da repn'sentação atua!.

Em seg-undo, diminui a "massificação" do povo, reduzindo o eleitorado ,lO

ideal C!ássÍt'o; associações para detl'nninados fins; anula a influ(:~ncia da 1?ro
paganda e de ontros fatores semelhantes. Além disto, reduzindo o número de
candidatos, fac:ilita a escolha do eleitor consciente, que nào ficaria, como hoje.
[Jcrplexo em face da multidão de candidatos.

Depois, segundo o w'/wrando Bagehot, se as minorias devem ser represen
tudas. não podemos desprezar (l.~ direitos da maioria, pois, se a oposição é ne
cessá.-ia, o governo tamhém é. Uma situação de maioria instável, como nin
guém ignora, significa a ruína.

Com referência às tristes cxperil;ndas dos últimos pleitos duas vantagens
mais, existem. A primeir;'l é que facilita a apllração, por motivos óbvios. Prin
cipalmente pela concentração de votos e redução do número de cargos displl
tados em cada lugar. Qualquer pessoa que tenha participado de uma ri pura
ção, compreenderá a importância deste argumento. ~o concernente a deputados.
cada junta só tomará conhecimento de uma dl'zena deles, pois este é o núme'fl)
de partidos - e não de (lll<ltro cent('nas. :Xão é necessário aliás grande e.~forçn

de raciodnio para compreender que é muito mais rápida a apuração de 300
votos distribuídos entre meia dúzia de cédulas díferentes, do que Os mesmos
300 votos entre duzentas pessoas - o tempo gasto em contar cédulas de can·
didato.~ de um voto I;Ó é que produz todo o atraso. E quando o número de
candidatos é multiplicado pelo de municípios e pelas dist,lndas, como em Mina~,

~~ntão a demora toma-se espantosa.

A outra refere-sl' ao (llle pmlicamente se denomina "poder do dinheiro",
isto (~ a merc:ànda de votos. Ora, como demonstram as (lueixas, em sua maio
ria, às vezes com dolorosa surpresa para v queixoso, o mal opera em ci.rctms~

t;'mcias precisas: dentro dos quadros partidários, embora atuando Jargampnh>
sobre o eleitorado flutuante ou indec:íso. f:, aparentemente, uma questão de
família, ligada à economia interna dos partidos. A razão é visível: não é fácil
conseguir, por dinheiro ou qualquer outro processo, que o elpítor de um par
tido vote em candidato de outro. Dentro da mesma legenda o desvio não será
difícil, pois, fi comdência partidária não se perturbará. Custará um preço duplo
o suborno de um adversário, que terá dois escrúpulos a vencer; por isto será
mais cômodo ceifar na seara do correligionário.

Ora, o sistema de distritos, reduzindo as despesas, permitindo mdhor con·
centração de esforços e distribuição das atividades dos candidatos e preser
vando a disciplina partidária, atuará de modo salutar como empecilho à cor
rupção.
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Um século depois da lei de 19 de .~etembro, que instituiu a eleição por cír
culos, estão de pe as austeras palavras do conselheiro José Antônio Pimenta
Bueno, marques de S. Vicente, pronunciadas em sua defesa, ao discutir o
assuntlJ em seu Tratado de Direito Público.

<'A eleição por províllci<;ls tinha muitos inconvenjentes~ o sistema (Jus cir
culas ministra importantes vantagens. Facilita a manifestação e representação
de todos os interesses e opiniões, desde que tenham alguma importância, pois.
que desde então conseguirão maioria em um ou outro aL~tríto e não serão ani
quilados pela maioria provincial; é este um ~rande melhoramento, e mesmo um
princípio âe illsti~'a, pois que o direito de ter representante~ no parlamento per
tence a todos os brasileiros (' não deve ser monopolizado por uma só opinião,
ou maioria provincial",

..A representaçào por classes seria difícil, senão impossível, entretanto, veri
ficando-se por círculos, pode ter lima conveniente efetividade. A localidade
em que a indústria agrícola, comercial ou manufatureira predominar, facilmente
triunfará na escolha de quem venha representar seu interesse predominante",

"Este sistema reforça a dependencia dos deputados para com os respectivo.\
eleitores, o que é de muita conveniencia para o exato desempenho do mandato,
enfraquece o espírito de provinciaHsrno que entorpece a fusão e a homogenei
dade nadonal; evita a agitação de grandes massas nas épocas eleitorais e de
clina ínfluimdas pessoais que pOdem ser nocivas, mormente '1uando provinciais".

"A sobredita lei, distribuindo por círculos as eleiçóes dos deputados e mem·
bros das assembléias provinciais, conservou o sistema anterior ou a eleição
por provindas quanto aos senadores; e nisso procedeu bem. Os deputados,
como representantes dos interesses locais e móveis, devem relacionar-se mais
com as localidades e acompanhar lJ movimento das idéias delas. Os senadores,
representantes dos interesses gerais e das idéias conservadoras, devem depender
de uma base mais larga e menos móvel, ainda quando se faça abstração da
ronvenienda de lima mais ampla latitude para sua escolha". (.)

A concililJção
JustiHcar-se-ja a supressão pura e simples da Representação Proporcional,

atendendo-se, inclusive, as condições concretas do Brasil? A resposta deve ser
negativa e por muitas razões.

Assis Brasil, numa velha e esquecida brochura dos frimeiros anos da Re
pública, um dos raro~ livros sérios jâ publicados no Brasi sobre assuntos eleito
rais, combate o sistema majoritário e advoga a representação proporcional, com
argumentos de peso, Principalmente o de que pode ocorrer que um partido
ganhe em todos os distritos e faça toda a câmara com uma votação inferior à
metade do deitorado. t válído o argumento, principalmente nos regimes presi
denciais em que o governo goza de poderes excessivos e tem meios de conseguir
vitórias eleitorais à força.

De qualquer modo, como não se ignora, o sistema de distritos leva à hiper
representação do partido majoritário e à hipo·representação do partido minori
tário. Daí a conseqüência inevitável: dois partidos sólidos frente a frente.

(*) COl18. J.A. Pl.m.enta Bueno (marquêll de São Vicente) Direftto Público Bra.saetro,
Rio, 1867, pq. 471.
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Além dísto há um argumento definitivo: a Constituição, que preve a repre
sentação proporcional por partidos políticos nacionais,

Como conciliar, porém, a Representação Proporcional, exigida por lei e
pela necessidade, com o sistema de distrito? Não é tarefa impossível: duas solu
ções parecem-nos viáveis ou praticáveis. Outras, certamente aparecerão.

Esta conciliação teria dois objetivos prindpais: baratear as eleições e, pois,
criar ambiente para o combate à corrupção; estabelecer uma relação efetiva
entre o corpo eleitoral e O corpo representativo, de modo a saber o eleitor quem
elegeu e o representa. e necessário (lue se tenha hem em mira (lue a comlpção
nasce, entre n6s, do alto preço das eleiçôes (se o candidato vai gastar muito de
qualquer forma, gastará um pouco mais e deson<>stamente, mas, com resultados
úteis - e isto crescerá, sempre). Outra causa que também colabora e a impre
cisão, a indecisão: não sabem os eleitores em quem votar - o eleitorado flu
tuante aumenta e a corrupção se t.orna mais fácil.

Há uma medida que gostariamos de assinalar, aqui, de passagem que seria
um prestimoso auxiliar para a adoção das medidas que preconizamos; a lei devia
impor um prazo entre eleições federais, estaduais e municipais, que nào podem
ser realizadas coníuntamente. Há razões teóricas: o bem comum municipal é
distinto do federal e do estadual, as candidaturas podem ter sido bem escolhidas
num caso e ma}, noutros - e quando há coincidencia, todo.'> votamos em função
de um dos pleitos, do mais importante. A coincidência de eleições, ademais,
permite a formação de associações espúrias, as chamadas "dobradinhas" atrús das
quais entram muitos abusos.

Passemos às formas de conciliação.

Uma é extremamente simples e corresponde ao comportamento dos par
tidos brasileiros em face das eleições: cada Estado seria dividido em distritos.
de população homogênea e em número igual ao de deputados a serem eleitos.
Os partidos registrariam seus candidatos pelos distritos e somente neles poderiam
ser sufragados, sendo permitido o voto na legenda, apenas, sem o nome do can
didato, Apurado o pleito, somar-se'iam as legendas totais (o voto no candidato
seria voto na legenda como hoje). com a distribuição de cadeiras pelo sistema
vigente, sem maiores alterações. Em resumo: a lei oficializaria o critério de
distribuição de zonas de influência. proibida a votação de candidatos de uma
em outra. Seria o sistema atual, caso eleitores e candidatos obedecessem rign..
rosamente à distribuição de "redutos". Nenhuma outra alteração haveria, Cf!: o
sistema adotado no projeto Milton Campos.)

A outra é mais complexa. Cada Estado seria dividido em distritos eleitorais,
em número inferior ao de deputados. Cada partido inscreveria um candidato
para cada distrito: a votação nestes candidatos seria considerada votação na
fegenda: as cadeiras restantes seriam distribuídas proporcionalmente à votação
obtida nos distritos, de acordo com a ordem de preferência inscrita previamente
na Justiça Eleitora~, descontadas as cadeíras obtidas diretamente na votação
dos distritos. Assim, se um partido obtivesse 300; da votação teria :lOS das cadei
ras - distribuídas pelos candidatos eleitos nos distritos e mais os da segunda
lista até completar a proporção, Por exemplo: se tem o partido direito a 12
cadeiras e ganhou em 3 distritos, terá os deputados eleitos nestes 3 distritos e
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mais os 9 primeiros colocados na segunda lista; se fez 12 deputados distritais,
não terá nenhum da segunda lista; se não fez nenhum, vai tirar os 12 da se-
gunda lista. Não vamos enumerar as vantagens da solução apontada, que são
inúmeras - entre elas a da facilidade da apuração. E se um destes milionários
compradores de votos quiser disputar o pleito, ele concentrará a sua ação per
turbadora sobre uma região única e não prejudicará a todos os deputados de
seu partido e muitos adversários. E tomará a votação nas capitais menos con
fusa: somente os candidatos de Belo Horizonte serão votados em Belo Hori
zonte, e os do interior, no i.nterior.

As soluções llropostas conservarão a representação proporcionaJ em todas
as suas vantagens tradicionalmente apnntadas e restabelecerão sistema repre
sentativo, s6 viável no sistema de distritos - lima relação concreta de mandato
('ntre candidatos e eleitores. Não nos esqueçamos de que as duas mais célebres
leis eleitorais no Brasil - a de 1855, feita pelo gabinete Paraná e a de 1881
feita pelo gabinete Saraiva (e redigida por Rui Barbosa) adotaram o sistema
de distritos. E os defeitos ficariam anulados pela combinação entre a represen
tação proporcional e o sistema que os ingleses adotam sabiamente até hoje.
Em resumo: cada região do Estado seria representada igualmente e todas se·
riam representadas; cada distrito teria representantes ronforme a população; os
gastos com eleição fkar'iam reduzidos; evitar-se·iam lutas de candidatos do
mesmo partido; os candidatos de segunda lista, livres de preocupações diretas,
poderiam cuidar das tarefas {.'Omuns e da secretaria do partido; atenUM'la a ação
do dLheiro e da propaganda. Pennitida, ainda mais, a eleição, graças à segunda
lista, de elementos dotados de capacidade, mas, desprovidos do eleitorado
próprio.

Ha, evidentemente, algumas questões relativas à adoção do segundo critério
proposto. Uma delas concerne à situação dos candidatos distritais, supondo-se,
como base de referência, a igualdade de população entre os distritos. Conside
rar-se·iam eleitos os candidatos que obtivessem maioria absoluta nos distritos,
independentemente da distribuição de legendas? Aplica-se ao caso a argumen
tação tradicional contra o sistema distrital: a possibilidade de um partido
fazer ~odos os deputados, sem margens para outros partidos, e sem necessidade
de ter a votação unânime a que corresponderia a unanimidade de representação.
Bem sabemos que é praticame.nte irrealizável semelhante "tour de force'" - um
partido conseguir maioria absoluta em todos os distritos, pois, ninguém ignora
a distribuição geográfica dos partidos, segundo critérios perfeitamente seguros
- se colorimos o mapa de acordo com as linhas poJfticas dominantes, leremos
a distribuição de zonas de influência· perfeitamente caracterizada. Mas, em
face dessa possibilidade haverá a segunda lista, toda para os partidos minori
tários. Se adotarmos o critério de divisão pela metade, nenhum partido faria
na votação dos distritos mais da metade da chapa, já que somente esta seria a
proporção do registro.

O segundo problema con<lerne à divisão: qual a proporção entre os deputa
dos de uma e outra chapa? Todos os critérios serão artificiais, peJo menos nos
primeiros tempos. Depois, em face de dados estatísticos concretos seria possível
o cálculo da divergência entre as duas curvas, a de votação matorítária nós
distritos e a proporcional no Estado inteiro. Seria conveniente, de qualquer
modo, que houvesse o maior número possível de cadeiras disputadas nos dis-
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tritos, para assegurar uma das vantagens do sistema distrital que é a existencia
de drcuns<.:ríções eleitorais pequenas, p;arantia de barateamentn das eleições
e facilidade de ação para os candidatos. Em certos laeruler da República
Federal da Alemanha verifica-se o emprego de um criterio semelhante ao que
estamos propondo, Nestas leis eleitorais da nova Alemanha, a proporção dt'
deputados eleitos pelos distritos é a seglliJJte: na Baviera, a metade; na \Vest
falia-Renàlll,~ do l\orte, trcs quartos; em Hamhurgo e no Slesvig-Holstein, dois
terços; em Hesse, tn\s quintos e 'l.~sim por diante. A variação mostra i'l dificul
dade material de fixar-se lima base realmente exata e ao mesmo tempo H

importànda relativamente pequena de tal fixaçüo. Aparentemente a sol(1çiio
mais razoáveI, seria a de Slesvíg-Holstein e Hamburgo - a terça parte eleita
na lista complementar e os restantes de acordo com a votaç\l.O absoluta nos
distritos. A margem de é'rros seria fl'duzida, po(kl1do bendiciar a um ou
outro dos partidos, ao que possuísse distribuic,'ão maior e O que tivesse as suas
forças mais concentradas em determinados pontos.

Uma questão aparentemente banal, mas de grande ilJteresse prático em
\"irtude das eonseqül\nl'ias qlle teria pnm a vida intl'flln dos píll"tidos Ó ti Jelativa
à permissão aos candidatos distritai, de inscreverem-se na segunda lista, :'\ada
o impede, pois isto beneficiaria aos candidatos de zonas perigosas, 0([ os nomes
essenciais ao partido. Silo detalllC's entregut's ú <;alwdoria do lq!;islador {' il
expcriencía dos estadistas" ..

A presença de deputados eleitos ~raças a seu prcstíp;ío próprio, ao bdo
daqueles que são escolhídos unicamente pela força dos partidm servint corno
corretivo para a ameaça que representa para a Iíhndade o fato de que, hOle,
os partidos constituem a suhsbnda do regime, A sitna~';w atnal da uem(Wr,H'i<l
apresenta-se, hoje, com uma fisionomia qne aterraria am velhos liherais: o
chefe de governo é, por ofício, o chefe do partido majaritario e como tal.
comanda os deputados qlle tendem ~1 assumir () papf'l S1] haltcTno de nll'rlIS

empregados do partido, (' como <]fl eleições representam. niio a fon;:a nativa
da opinii1o, mas o resultados do trabalho mode};{do!" ('Xl'cutndo pelos pnrtú]n,"
o que ameaça o mundo e () aparedmen~o daquPlas formas de mistifie::J:<;;Jo qUl'.
outrora, pareciam muito hrasileiras, como a "política dos go\:ernarlol'cs" t' a
utilização poIítica dos presidentes de província pejos chefes do ~overno imp!>
ria1, descrita no famoso "sorites" de J'\abllco.

Ora, a combinação entre o sistema distrital e a representaç<lo proporciollaL
levando ao parlamento deputados que st:' elegeram em função de seu pre,tígi(~

próprio, aten1.lará a moderna tendem'ia a "tirania dos partidos".

Outra vantagem - pelo sistema liberal predominava a doutrina de ljtlt' n
deputado recebia, por intermédio de sua circunscrição. uma delegação nacional.
Na origem, toclavia, o mandato era puramente regional - era o procurador
escolhido pelos "vizinhos" que lhe delegavam os poderes para a rcpresen,taçãn
e defesa do bem comum da localidade. Era o deputado muito mais o defensor
e representante de uma comunidade regional do que uma entjdade partidaria
ou ideológica. Ct>m o tempo viriam as formas partidárias da vida política - os
deputados não Jepresentam regiões marcadas, mas posições ideológicas defi
nidas. Assim. como acentuou Duverp;er, ri representação proporcional tende> <l

"nacionalizar" as opiniões, reforçando a uniformidadt' nacional enquanto l{tH'
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o critério majoritário agrava as divergências locais (.). Podemos dizer que a
Representação proporcional transfere aos partidos o principal papel, enquanto
que o escrutínio majoritário entrega a função representativa às unidades ~eo

gráficas. Aliás, não é significativo que o apogeu de nosso "federalismo", isto é,.
da política em função de centros de interesses locaIístas, coincidiu com a
primeira república, acentuadamente majoritária, enquanto que o estabeleci
mt'nto do sistema proporcional veio diminuir a importância poUtica dos pontos
de vista puramente loealistas? ]á no Império, a política era feita em bases
nacionais, pela ausc.ncia de centros de referência de base majoritária impor.
tante - o regime parlamentar permitia a formaçáo da política em tomo de
grupos l", não, dI' homens: o Senado abrigava, sempre, uma forte oposição, já
que o Imperador mantinha um certo equilíbrio entre a.~ bancadas, equilíbrio
que aparecia, igualmente, no Conselho de Estado; a possibilidade de retomo
mantinha acesos os fo~os da oposição; mesmo não havendo uma representação
proporcional em sentido estríto, um parlamento sempre abrigará uma oposição.

Ora, a adoção de um dos critérios mistos que propusemos, equilibrará os
dois modos de representação, resguardando o sistema localista, ao lado do
estilo ideológico em moda hoje.

Outra retifkação ao sistema de partidos é a que sugerimos em A Libertação
do Liberalismo, a convocação de uma câmara dos municípios, constituída pelos
presidentes das câmaras municipais, a ser consultada sempre que as assem·
bléias estaduais estivessem debatendo leis de interesse dos municlpios ou sobre
impostos.

Oscar Dias Correu - "Os Partidos PoUtk'Os - os sistemas
eleítDrais" in Revista de Ciencia Política - Fundação
Getúlio Vargas - voI. 5 n9 3 - julho/setembro 1971 
pág. 23.

10.3 A representação l>roporcioTUll na Emenda Constitucional de 1969

Vale, ainda, relembrar debate que surgiu, entre nós, a propósito do sistema
a ser adotado para a escolha da Tepresentação partidária: enquanto a Consti
tuição de 1946 (art. 56) fazia expressa referência ao sistema da representação
proporcional, herdado da Constitui~~\O de 1934 (art. .23) e do Código Eleitoral
de 1932, as Constituições de 1967 e 1969 nio a induiram.

A não-inclusão da referencia expressa ao si~ema da representação propor
cional tem explicação: quando da discussão dos projetOs de reforma da legis
lação eleitoral foi o tema objeto de longas discussões, sustentando alguns que,
por exemplo, a eleição distrital, muito su~erida. era incompatível com o sistema
proporcional.

Desse debate temos viva memória. Quando, por exemplo, da discussão de
nosso Projeto nQ 1.036/1963. íntrQduzindo modifíca~ -no Sistema Eleitoral

(-) Duverger (Op. dt. pág. 420) eatuda muito bem o a88UDto.
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Bn:l.~i]piro, foi essa n objeção que lhe fez, na Comissllo d-c Constitlliçao c Justiça
àa Câmara, o saudoso e ilustre Deputado '\·1onsenhof Arruda Câmara,
frisando que o projeto, adotando o sistema da eleiçüo por distritos, feria o
sistema da representação proporcional; e ainda que a maioria daquela douta
Comissão não tenha entendido assim.

Desta forma, a não-refen'nda ao princlplO. expressamente, eliminaria o
ohstáculo possível à alteraçâo do nosso sistema de representação.

10.4 O debate sobre o sistema distrital

A propósito, aliás, parece-nos que o sistema alemào adaptado, que propuse
mos, eo mais conveniente à nossa realidade polltica. De um lado, permite ele a
representação das elites (ou oligarquias, dirão as contrários) locais, com a
escolha dos representantes distritai<: clt, outro, permite e facilita a criação dos
Hderes regionais e estaduais, que se transformarão (lOS líderes nacionais.

Além disso, elimina, ou pelos menos reduz a proporções insi~nificantcs

dois dos mais sérios defeitos da atual organização: a disputa entre compa
nheiros do mesmo partido, tornados adversários na busca do voto do correli
gionario; e o uso abusivo do poder do dinheiro e do poder público nos pleitos.

Quanto ao primeiro, l·onheço-o de experiéncia própria. Se não tenho senão
motivos de satisfação pelos exitos das disputas eleitorais em que me envolvi
- cinco, duas para a Assembléia Legislativa de Minas e trés para a Câmara
dos Deputados - largamente aquinhoado que fui sempre nas urnas - não
I:'squeci o espetáculo dramático que representa para os candidatos do mesmo
partido a disputa dos votos eleitorais.

O eleitorado é o mesmo - cobiçado por todos os indicados na legenda
partidária. Se a luta contra ()~ adv€rs:hios não preOçupa, que os campos sâo
mais ou menos delimitados, a luta entre os integrantes da mesma chapa é
surda, desagradável, incômoda, mesmo quando não atinge os limites (muito
próximos) da deslealdade.

Os processos empre~ados costumam ser sub-reptícios, manhosos, fingidos.
e vão desde a alegação de que O candidato que se quer alijar está facilmente
eleito e nâo precísa mais de votos, até a alegação contrária de que está derro
tado e votar nele é perder voto ...

Ambas igualmente usadas, sem muito escrúpulo, e ambas perigosas.

A votação, no. sistema proposto, teria o condão de eliminar essa disputa,
Ja que cada candidato teria o seu distrito e poderia mesmo, cavalheiresca
mente, participar da campanha dos companheirOS de partido em outros dis
tritos.
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Por outro lado, os nomes indicados como candidatos gerais, em pequeno
número, c, em ~eral, de ampla aceitação e prestígio, fariam campanha menos
agressiva pela própria condição em que se colocam.

Quanto ao segundo, também o sofri na carne: o uso do dinheiro e do
poder pll blico nas eleições.

O dinheiro dos candidatos e dos cabos eleitorais dos candidatos procura
comprar indistintamente os chefes partidários locais de qualquer legenda. Não
respeita fronteiras nem convenit'ncias, e assume todas as formas, mais ou menos
ostensivas: vai desde a doação a instituições de caridade, ou ao poder municipal
para a realização de obras públicas de interesse mais ou menos geral, até a
compra individual do voto, mediante a entrega do dinheiro vivo ao eleitor.
Entre esses dois limites, assume todas as formas que a imaginação possa supor:
a compra dos chefes eleitor<tis, a compra de cabos eleitorais, a doação de bens
de uso, utilidades, o fornecimento da alimentação nos quartéis e curraís, o em
préstimo de bens de uso (jeeps, alto-falantes etc.), todas as formas imagináveis,
em que é fertiHssima a mente humana, principalmente dos candidatos.

De outro lado, o dinheiro do poder público, ou a força do poder público:
utilizado aquele na realização de benefícios l?;crais ou particulares (estradas,
pontes, campos de futebol etc.) começados, feitos, ou apenas prometidos à
véspera dos pleitos; utilizada a (orça do poder público na conquista suasória
dos votos em boca de nomeações de toda ordem, ou na ameaça ve\ada de
perseguições e represálias; ou mesmo na intervenção direta da autoridade, ou
força policial, no pleito ou na arregimentação eleitoral.

Tudo isso se faz por mil e uma maneiras, conforme a capacidade do autor
e da clientela eleitoral, dosado com inteligencia e malícia, ou aberto em ígno
rància t' violen~ia.

Pois bem. No distrito, onde os candidatos serão conhecidos do eleitor,
mantenham com ele relações às vezes pessoais, essa atuação do dinheiro e da
força pode ter menor êxito. Se a área é, em verdade, restrita, e permite a maior
concentração de ataque dos corruptores, por outro lado facilita, pelas condições
locais, a defesa <:ontra a corrupção.

O grande mal do distrito - a eleição possível de elementos muito vinculados
às conveniencias restritas do meio distrital, será mitigada com a eleição dos
representantes gerais. Por outra parte, possibilitará o conhecimento dueto
das conveniencias locais de modo mais ex.ato, E se todas as conveniências Locais
se conhecem, há caminho aberto para conhecimento das conveniências gerais.

O problema é complex.o, mas m~rece análise mais detida pelos reflexos
na representação, a que infelizmente, não nos podemos dedicar agora.
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12" W/IIT11C contendo 309 páginas

Decretos-Leis nVs 1.004 a 1.068 e Legislação Citada,
com índices cronológico e por assunto. Preço. . . . . . . 20,00

13!' cO/lime contendo 406 nágina..ç

Atos Complementares nQS 78 a 94
Decretos-Leis n9S 1.069 a 1.153 e Legislação Citada,
eom índices cfonológico e por assunto. Preço 20,00

14~) volume

Decretos-Leis nQs 1.154 a 1.187 e Legislação Citada,
com índices cronológico e por assunto. Preço 20,00

"ANAIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1967" (Projeto) - Edição de 1966

Quadro Comparativo: Projeto de Constituição remetido
ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, Constitui-
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ç:àü de 1946, e suas altt'raçôt>.'i (Emendas Constituciollais
e Ato., In.'ititucionais) comparados em todos os artigos
t:' itens.

"ANAIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1961"

433

Os A,UljS tIa ConstitHíçào ile 1967, obra elaborada pela Di
retoria de Informaçào Legíslativa e impressa pelo Serviço
Gráfico do Senado Federal, compreendem seff' volumes em
feição inteiramente nova, diversa do estilo tradicional de
Anais.

Ao Quadro Coml)/Jmtivo (Projeto de Constituiçào de 1967.
Constituição de 1946, Emendas Constitucionais e Atos), dis
tribuído aos Senhores Congressistas no inído da discussão e
\lotaçào da nova Constituição, seguem-se os volumes dos
Anais.

- IV Volume - Antecedentes da Cunstituição através do
noticiário da Imprensa. Preço 6,00

Neste volume sâo divulgadas as principaís manífestaçõ~s da
Imprensa hrasileira, no decorrer do ano de 1966, em edíto-
riais, crônicas, entrevistas e reportagens, abordando a refor-
ma consbtucional desde a indicação da Comissão de J[1-

rístas; (I texto do Anteprojeto da Comissão de Juristas; as
divergências ocorridas. entre os membros daquela Comissão;
as manifestaçôes de congressistas e constitucionalistas face
ao problema da outorga, eleição de uma Assembléia Cons-
tituinte Oll ato convocatório do atual Congresso; () papel de
sempenhado pelos Presidentes do Senado Federal e da Câ-
mara dos Deputados, Senador Auro Moura Andrade e Depu-
tado Adaucto Lúcio Cardoso, em defesa da independência
e soberania do Poder Legislativo; críticas e sugestões ao Pro-
jeto de Constituição e análise dos Capítulos do Projeto origi-
nário do Executivo e remetido no Congresso em 12 de de-
zembro de 1966.

- 2P Volume - Primeira fase de tramitação do projeto de
Constituição no Congresso Nacional - Discussão e Vota-
ção do Projeto. Preço ., ,. 5,00

Este volume contém O~ pronunciamentos dos parlamentares
nas 18 sessões conjuntas realizadas de 12 a 211 de dezembro
de 1966 para discussão e votação do projeto de Constituição.
Focaliza as manifestaçôes referentt~S à matéria constitucional,
fornecendo, para facílitar as pesquísas, índices de sessões, au-
tores (de discursos, apartes, declarações de voto e questões
de ordem) - com pequeno resumo dos temas abordados -
e ainda lJm índice de assuntos.

- 3(1 Volume - Discursos pmnundados em sessões do Se-
nado Federal e da Câmara dos Deputados. Preço. . . 5.00
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Discursos pronunciados antes do envio do Projeto da nova
Constituição ao Congresso Nacionai, assim como aqueles re~

ferentes ao período da convocação extraordinária do Con
gresso, com uma cobertura CQmpleta dos trabalhos consti
tucionais, a partir de 209-11-66 até 1l·1-67.

4f1 Volume (2 Tomos) - Segunda fase de tramitação do
Projeto de Constituição no Congresso Nacional. Preço . . 20,00

Discussão e votação das emendas. Contém ..>s pronuncia-
mentos ocorridos 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.

- SfI Volume - Comissão Mista. Preço.................. 10,00

Contém as reuniões realizadas ~la Comissão Mista encar-
regada de emitir parecer sobTe o Projeto de Constituição e as
emendas que lhe foram oferecidas.

- 69 Volume (2 Tomos) - Emendas oferecidas ao Projeto
de Constituição. Preço 20,00

Este volume apresenta cada emenda com a respectiva justifi.
cação e sua tramitação detalhada: pareceres (dos Sub-Rela·
tores, do Relator~Geral e da Comissão Mista), requerimentos
(destaque, preferência, votação conjunta) e votação. 1;; feita
a remissão ao 49 volume da obra, com indicação das páginas.

- 7r Volume - Quadro Comparativo da Constituição de
1967.

- Projeto originário do PodeI Executivo - Emendas apro-
vadas (artigo por artigo). Preço . . . . . . . . . . . . 5,00

":i\EFORMA AGRÁRIA" (3 Tomos)
(edição de 1969)

- Legislação brasileira de refonna agrária, política agrícola
e desenvolvimento regional, contendo:

- textos integrais dos diplomas legais, a partir da Lei
nQ 4.214/6:3 (Estatuto ao Trabalhador Rural)

- alterações, regulamentações e remissões da legislação
transcrita

- ementãrio da legislação corrdata

- histórico das leis (tramitação no Congresso Nacional)

- marginália (pareceres, regimentos, portarias etc.)

A obra contém um índice cronológico da legislação e índice
por assuntos de toda a matéria, com a citação de artigos, pa
rágrafos, itens e aHneas.

Preço , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00
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CQntl>m, compa
radas em tOOOll
08 artigos:

"CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL"

QUADRO COMPARATIVO

r Emenda Constitucional n9 I, de 17 de outubro de 1969.

Constituição do Brasil de 24 de janeiro de 1967 (e as alte
rações introduzidas pelos Atos Institucionais nQs 5 a 17
e Ato Complementar 0 9 40/69, ratificado pelo art. 39
do Ato lnstituc:ional n9 6/69).

I

lConstituição dos Estados Unidos do Brasil de 18 de setem-
bro de 1946 (com as Emendas Constitucionais e Atos
Institucionais que a alteraram).

Em not805, além d" outras ohservaçóe6. s4a destacadas as alteraçooe aprovadll8 pelo Congreaso
Nacional, atravéa l1e enumdaa, ao ProJetAJ de Constltulçlo remetido ao Congre6&O pelo Presidente
Humberto cI9 AJencar CasteJlo Brançe, em de<rembro de 196tL

Preçu . , .. _ _. . . . . . . . 8,00

"O CONGRESSO NACIONAL E O PROGRAMA DE

INTEGRAÇÃO SOCIAL"

Histórico da Lei Complf.'mentar n il 7, de 7 de setembro de
1970. Preço 10,00

"A IMPRENSA E O DIREITO" (leis, projetos - profissão de jor-
nalista; legislação de imprensa) ... ,............................. esgotada

"DIRETRIZES E BASES PA.RA O ENSINO DE 19 e 29 GRAUS"

(Histórico da Lei n9 5.692, de 11 de agosto de 1971}

2 tomos
Preço _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00

"PARTIDOS POLíTICOS" (2 tomm")

- Histórico das Leis n911 5.682, de 21 de julho de 1971 
"Lei Orgânica dos Partidos Políticos" e 5.697, de 27 de
agosto de 1971 - "Dá nova redação aos artigos que
menciona da Lei n9 5.682, de 21-7-71 - Lei Orgânica
dos Partidos Político~'"

Preço _ _ , . . . . . . . . . . . . 40,00

·PARTIDOS POLíTICOS" (2 tomos)

Histórico da Lei nl? 4. 74(), de 15 de julho de 1965 
"Lei Orgânica dos Partidos Políticos"

Preço 40,00

"LEGISLAÇAO ELEITORAL E PARTIDÁRIA"

- textos legais, instruções do T. S. E ., quadro comparativo
(Leis n9s 5.682/71 - 4.740/65, com suas alterações)

Preço _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00
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"CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL"

Emendas Constitucionais n9 1, de 17·1{)..69, n'> 2. de 9·5-72
e n'? 3. de 15-6-72 (formato bolso }

Brochura ,................. 2,00
Plástieo ..............,..... ,...,... 3,50
Pelica .........,.. .. ,...................... .... ".. 7,00

"EMENDAS COl'\STITUCIONAIS - ATOS INSTlTUClONAIS

ATOS COMPLEMENTARES - LEIS COMPLEMENTARES."

Legislação dtada - sinopse , ,. no prelo

OUTRAS PUBLICAÇOES DO SENADO FEDERAL

"A:\AIS 00 SEl"ADO"
Mês de fevereiro de 1965 - SESSOES l' a 16- - Preparatória
Mês de março de 1965 - SESSõES 1- li 20~ - Preparatóría
Mês de abri) de 1965 - SESSOES 21~ & 38"'-
Mês de maio de 1985 - SESSOES 3~ a 50a - tomo I
Mês de maio de 1965 - SESSOES 5)a a 112' - tomo n
Mês de julho de 1965 - SESSõES ~ a. 1~ -
Mês de agosto de 1965 - SESSõES 107- a 117~ - tomo I
Mês de agosto de 1965 - SESSOm 1018" a 130' - tomo II
Mb de setembro de 1965 - SESSõES 141' a 142. - - t.om~ 1
Mês de setembro de 1965 - SmsOES 143' a 146' - tomo n
Mês de outubro de 1965 - SESSõES 146" a ISS" - tomo I
Mêe de outubro de 1965 - SESSOES 156' e. 166'" - t<m\(l 11

Mês de janeiro de 1968 - SESSOES I' a 12a (Canvocaçã.o Extraord.l
Mês de fevereiro de 1963 - 5ESSOEB 13' a 27' (Convocação Extraord.J
Mês de fevereiro de 1968 - SESSOES 28" a 34:'" Convocação ExtraordJ
Mês de março de 1968 - SESBOES 1" a 15& (1' e 2" sessões Prepara-

tórias - VoJ. I>
Mês de março de 1968 - SESSOES 16'" 8. 32' - tomo 11

Mês de abril de 1968 - SESSOES 33~ a 4,2- - tomo 1
Mês de abril de 1968 - SESSOES .3-'" a 62' - tomo n
Mês de maio de 1968 - SESSõES 63' a 78' - tomo I
Mês de mal!} de 1968 - smsOE:S 79' a. 100- - tomG n
Mês'de junho de 1968 - SES8O&S 101" a 114~ - tomo r
Mês de junho de 1968 - SESSOES 115- a 13~ - tomo II
Mês de jUlho de 1968 - SESSõES l' a lO' (Conllocaçé.o Extraol'd,)
Mês de julho de 1968 - SESSõES 11' a 24' - tomo n
Mês de agosto de 196& - SESSõES 13S- a 1~' - tomo I
Mês de agosto de 1968 - SESSõES 151' 11.111" - tomo n
Mês de setembro de 1968 - SESSOES 172' a 188~ - tomo I
Mês de setembro de 1968 - SESSOES 18pa a 21)9' - tomo II
Mês de outubro d,e 1968 - SESSOES 210' a 231' - tomo 1
Mês de outubro d,e 1968 - SESSOm 23z4 a 262' - tomo II
Mês de novembro de 1968 - SESSõES 263" a 2'1ã" - tomo I
Mês de novem.bro de 1968 - SESSOES 276" a. 298' - tomo 11
Mês de dezembro de 1968 - SESSOES l' a 15- - tomo I (Convocação Ex·

traordinária)

Mês de outubro de 1969 - SESSOES p. a ,. - tomo 1
Mês de novembro de 1969 - SESSOES 9" a 19' - tomo I
Mês de novembro de 1969 - SESSOES 2~ a 36- - tomo II
'Mês de atlril de 1910 - SESSOES 1& 11. 12" - tome I
Mês l:1e a.brU de 1970 - SEssOES 13" a 20a - tomo II
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Mês março/abril de 1971 ~ SESSõES l~ li 11& - tomo I
Mês março/abril de 1971 - SESSõES 12~ a 21" - tomo II
Mês de maio de 1971 - SESSõES 22& a 32" - tomo r
Mês de maio de 1971 - SESSOES 33~ a 44& - tomo tI
Mês de julho de 1971 - SESSõES 68~ a 81" - tomo I
Mês de julho de 1971 - SESSOES 82& a 93" - tomo II
Mês de agosto de 1971 - SESSOES 94& a 103" - tomo I
Mês de agooto de 1971 - SESSOES 104" a 115& - tomo II
Mês de setembro de 1971 - SESSOES 116& a 126a - tomo I
Mês de setembro de 19'71 - SESSõES 1:11" a 1~11 - tomo n
Mês de outubro de 1971 - SESSOES 139a a 14t)11 - tomo I
Mês de outubro de 1971 - SESSóE8 149" a 157~ - tomo II

Mês de abrll de 19'12 - SESSOES 1& a 12& - tomo I

Preço de cada volume .

"INELEGIBILIDADES"

Ll'Í Compkmentar n~1 5. de 29 de abril de 1970

"Estabele<.:e, de acordo com a Emenda Constitucional n'.'
1, de 17 de outubro de 1969, art. 151 e seu parágrafo
único, casos de ine1egihiHdades, e dá outras provilkncias'·.
lndice - Legislação Cítada.

Lei n9 5.581, de 26 d(: maio de 1970

"Estabelece normas .~obre a realização de eleições em
1970, e dá outras providências."

Legislação Citada.

(Trabalho elaborado, revisado e impresso pelo Serviço
Gráfico do Senado Federal)

Preço '"

"REFORMA ADMII'ISTRATIVA"

(Redação Atualízada)

Decreto-Lei n'" 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a
nova redação (ltlt' lhe deram a Lei n9 5.396, de 26-2-68.
e os Decretos-Leis nOS 900, de 29-9-69, 991. cle 21-1{}"69. e
e 1. 093, de 17-3-70.

lndice Alfabético {por assunto) - Legislação Citada e
Correlata.
(Trabalho elaborado, revisado e impresso pelo Serviço
GráfiL:o do Senado Federal)

Preço .

"RECIMENTO INTERNO E TABELA DE CUSTAS DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL"

índices da Matéria (' Por Assunto

(Trabalho elaborado, revisado e impresso pelo Serviço
Gráfico do SE'oado Federal)

Preço .

4J7

10,00

3,00

5,00

.s.OO
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"MANUAL DE ORCANIZAÇÃO PARTIDÁRIA MUNICIPAL"

lNDICE

ANEXOS:

Dl RESOLUÇAO n." 9.058, de 3
de setembro de 1971, do 'I'rl~

bunaI Superior Eleitoral

x - Dos DelegadOll dos Diretórios

XI - Do Registro dos Diretórios

IX - Das Com1ssões Executivas

I - Da Filiação Partld&1'ia
11.) Modelo n." ] - Ed.l.tal de

II - convocaçlo di/o Convençlo MuniCipal COnvocaç40 da Convençio
MunJcfpaJ

UI - Registro das Chapas Modelo n.o 3 - Not1ficaç!G de
Convencional para com~-

IV - tmpugnaçl\o do RegIstro cer à. Convenção

Modelo n." 3 - Requerimento
de Registro de Chapas
Modek> n." t: - Au~
coletiva para lJ1l1Crtçfio de
candldato
Modelo n." 5 - Ata da Con
venção
Modelo n." 6 - Tenn06 óe
Abertura e Encerramento
Modelo n." 7 - nutal de
ConvoC&Çfi.o do Dlretórto Mu.~

nleipe.l
Modelo n." 8 - Notificação
aoB membros do D1ret6r.lo
Modelo n." 9 - Requer1mento
IW Juiz E~itoral Indicando (If,

Delegad06

v - InstalaçAo e Funcionamenro da
Convenção

VI - Ata da ConvençAo

VII - Dos Livros do Partido

XIV - Diretórios Distritcl.is e órgios de
cooperação

XII - Do& Municipios sem Dtret61'itJ6

XIII - Prazo de filiação parll, conconer às
elelçOO9 munlelpa.is de 1972

VIn - Doo Dtretôri06 Municipalr.

Volume com 64 páginas

Prt'..-'O ,.................... 5,00

AVI SO
As publicações do Senado Federal podem ser adquirJdas. media.nte re

messa de cheque nominal, visado, pagável em Brasílla. e emitldo a favor do
Centro Gráfico do Senado Federa.l, sem acréscimo de despesas de remessa
ou pelo servIço de Reembolso Postal, acrescido das taxas postais. As llvra
nas podem dIr1gir os seus pedidos à Fundação Getúlio Vargas, no Rto de
Janeiro - Plaia de Bota!ogo n9 190, e Avenida Graça Aranha nQ 2~; em
São Paulo - Av. Nove de Julho, 2029; em Bras.llJa - SQS 104 - Bloco "A"
- Loja 11.
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