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APRESENTAÇÃO 

Aplicado na pesquisa e no ensino de Administraç'ão Pública, 
ó méttldo do caso, que, nestes últimos tempos, tem tido cada vez 
maior aceitação nos Estados Unidos ela América do Norte, ~Ó 

agora começa a ganhar adeptos no Brasil, tsse método se baseia 
na descrição escrita de casos originais como método ele pe~fJuisa 
e, em seguida, em sua utilização (juntamente com casos de outr,o 
tipo) no processo de ensino, lU inúmeros tipos de caso", mas 
todos têm uma característica comum: relatam uma ocorrêllcia 
significativa, seja administrativa, política, executiva, legislativa 
ou judicial, 

Sob muitos aspectos, um programa de casos é mais indicado 
para um país em desenvolvimento do que para um já des(;nvoJ~ 
vidu. Uma das características da admini~tração pública nUlIl país 
em desenvolvimento é a ausência de uma literatura, principal
mente livros e monografias, baseada na realidade e produúda 
in [oro. Confia-se gl'3ndemente nas obras traduzidas de olltra~ 
línguas, oriundas de outras fOlltes de cultura, geralmente mais 
adiantadas. Embora não se possa negar a sua importtll1cia n0 ::!s
fôrço global, essas traduções nã(i podem nem devem suhstituir 
trabalhos originais. 

Não é fácil, porém, criar, de repente, um conjunto de ooras, 
principalmente livros e trabalhos de igual importância que exi
gem muito tempo e esfôrço de pessoas de formação profissional, 
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geralmente pouco numerosas nos países em desenvolvimento. Os 
('asos, por definição trabalhos sucintos (embora alguns atÍnjrtm 
as dimensões de um livro), tornam possíveis a produção de in
formações importantes e úteis em tempo relativamente curto. 

Além disso, por vários motivos, não se deve pensar ser coisa 
fiici! a elaboração de um caso. Em primeiro lugar, um bom caso, 
bem elaborado, bem pesquisado e bem redigido exige uma con
sider,ivel dose de habilidade e energia. Em segundo lugar, é 
preciso não pensar que, sendo mais curtos e mais fáreis de ela
borar que os livros, Os ('asas sejam por isso inferiores àqueles. 
Apenas são diferentes e servem a objetivos diversos. 

Outro ponto - êste refletindo uma idéia pessoal nossa - é 
que os (<[50S não podem substitui r ou tras formas de literatura 
no ensino da Administração Pública. Os entusiastas do método 
do (asa às "ê/es arham difícil encontrar outros métodos para UIl1 

assunto. O que queremos dizer é que o método do raso se presta 
admiràvclmellte para suplementar ou complementar outros mé· 
todos. Os casos podem proporcionar novas e mais amplas pers, 
pectivas mas, pelo mellos enquanto não dispusermos de milhares 
de casos e pudermos começar a fazer deduções generalizadas. üo 
poderão êles constituir base adequada para o exa~'.1e de um tema. 
O que se faz necess;irio é a produção de uma literatura diver-;;
firada de boa qualidade. 

Foi reconhecendo essa necessidade que a Fundação Ford, em 
19M, lesolyeu conceder à EBAP uma doação destinada a estimu
lar a pesquisa e a produção de obras originais brasileiras no 
cmnpo da Administração Pública. De acôrdo com o contrato 
fi~'~lado serã~' produzidos. nos próximos cinco anos quinze li~T0,) 
l:aslí os, dezoito monografias sôbre assuntos mais ou menos e~pe
cializados e vinte e quatro casos. 

O presente volume, que continua a série dos casos, encerra 
um estudo de autoria do Próf. Frank P. Sherwood sôbre o pro-
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cesso de adoção do orçamento-programa pelo Estado da Gua
nabara. 

Tendo observado profunda e integralmente o fUllcionamento 
das instituições políticas e administrativas brasileiras duranle sua 
permanência no Brasil, e sendo, ainda, um especialista no método 
do caso, o Professor Frank P. Sherwood púde reunir e organi/ar 
de maneira extremamente interessante os dados relativos àqueles 
d0is fatos, apresentando-os de forma tal que podem ser utilil:-l
dos no ensino de várias disciplinas de uma Escola de Admillis
ua~ão. 

BEATRIZ M. DE SOUZA 'Y AHRLICH 

Diretora da Escola Brasileira 
de Administração Pública 



A RESPEITO DO AUTOR 

Frank P. Sherwood é, atualmente, Professor da Escola de 
Administracão Pública da Universidade do Sul da Califórnia, eru 
l.os Angele;. Dentre seus muitos títulos, destac,~·~e o de Dou tor 
em Filosofia (Ph. D) pela mesma U niversiclade, IJa q lIal j:l exc[
(CU, também, as funções de Diretor cla Escola de Administração 
Púh1;ca, Coordenador do Programa Brasileira, Consultor do Pro
p ama Iraniano e Diretor cio Programa cle Pós-Graduação em Pla
nejamento Urbano. Serviu, ainda, como Consultor Especial dos 
Governos da Turquia e dos Estados de Califórnia e Nova Iorque. 

Entre 1961 e 1963 passou dezoito meses no Brasil. incia1mente 
como membro e, mais tarde, como Chefe da Missão de Professôres 
norte-americanos da Universidade do Sul da Calif6rnia que pres
tou assistência técnica à Escola Brasileira de Administração 
Públit a da Fundação Getúlio Vargas. 

Como Professor, Frank P. Sherwood tem-se destacado es!lf'
cialmente pela aplicação dos mais modernos métodos de ensino, 
cujas técnicas inovadoras se baseiam na participação ativa do 
estildante, fazendo-o identificar-se com a dinâmica da administra
(;;io ,'través da observação e análise de problemas atuais e objeti
\'os. Quer utilize as preleções tradicionais, o método do caso
e do incidente, as visitas ou a discussão de problemas, o Professor 
Sherwood obtém êxito com igual facilidade. Exige - e comcguc 
- de seus alunos os mais altos padrões de eficiência na aprendi
zagem. 
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Como pesquisador, tem-se interessado pelos problemas admi
nistrativos e sociais de vários países, cuja cultura tem procurado 
compreender e penetrar, dando, assim, uma nota de grande au
tenticidade aos trabalhos com que tem enriquecido a literatura 
administrativa dêsses países. 

I~ autor de várias obras, destacando-se, entre outr<t~, as se
guintes: Sllper-uisory Methods in Municipal Administration, ,1([· 
minislrali"e Organizatiorl, An Inventory anel Classification of 
Cascs for Use in Pllblic Administratíon, Cities in Iran .- Notf's 
on Tlicá ProblnllS anel Governance, Teaching and Research in 
Publir Adll2inislratiol1, Essays on lhe Case Approach, Tem pronto 
para o prelo um trabalho intitulado Brazil's Municipalities -
A Com para tive View, em que analisa, sob ângulo inteiramente 
úriginal, a f1\nção política do município brasileiro e a sua insu
ficil'llcia como entidade prestadora de serviços públicos. 



INTRODUÇÃO 

Em agôsto de 1962 o Governador Carlos Lacerda a:)resentou 
à Assembléia Legislativa do Estado da Guanabara uma Proposta 
de Orçamento como programa de trabalho. 

A introdução da nm'a forma orçamentária constituiu mo,ivo 
de orgulho para o Gm'ernador. Na verdade, a Constituição do 
btade-, adotada em princípios de 1961, exigia a medida; elltre
tanto, todos reconheciam que ideal e realização eram dois ele
mt.'nt'JS díspares, especialmente num momento em que o Brasil 
passava por uma fase de grande agitação. Talvez não surpre
enda, portanto, que o Governador Lacerda tenha dedicado ao 
nôvo orçamento cêrca ele um têrço de sua "Mensagem ao Povo 
oa Guanabara". Nesta mensagem, publicada no suplemento es
lJe( ial de uma revista popular de âmbito nacional, diúa ,) Go· 
ycrnador: 

"Tal análise nos permitiu elaborar () orçamento como um 
programa de trabalho, É um método pioneiro de encarar a 
proposta orçamentária. Só agora podemos fazê-lo, sem a pre
tensão de sermos perfeitos. Mas já é um passo considedvel 
para a transformação do orçamento do Estado num programa 
realista de aplicação dos recursos ptiblicos, de moclo ordena
do (' consciente. Assim, procuramos cumprir s;\bia disposi
ção da Constituição do Estado e que, ôbviamente, se sobre
põ~ às disposições anteriores do Código de Contabilidade". 

O Governador Lacerda continuava dizendo que o nôvo or-
çamento continha projetos "práticos" em prol do dcsenvolvimclJ-
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to e do bem-estar do povo, e que tais projetos eram neutros e 
<I partidários, oferecendo aos legisladores um quadro "claro" quan
titativa e qualitativamente, elos planos ela administração. O nô
vo orçamento permitia que sua execução fôsse comprovada e COI1-

tl'Olada, o que antes não ocorria. Desta forma, frisava o Gover
nador, a culpa de qualquer fracasso seria atribuída "à resis
tência ativa ou passiva" da Assembléia Legislativa. Concluindo 
dizia: "Eu preferiria compartilhar com a Assembléia, como o fiel 
executor de suas decisões, a honra de corresponder à confiança 
do eleitorado que nos elegeu e frente ao qual somos r'~spon
s:íveis" . 

Qual a reação da Assembléia Legislativa ao projeto orça
mentário do Governador? Compartilharam os deputados de sua 
opinião a respeito do valor da nova forma orçamentária? Essa 
nova forma, baseada em idéias norte-americanas, adapta-se :lS "xi
gências da política brasileira? Tentaremos aqui estudar estas 
questões. Nossa principal preocupação concentra-se na fase de 
aprovação, cuja natureza, por certo, é predominantemente po
lítica. 
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I - A CIDADE-ESTADO DA GUANABARA 

Durante cêrca de 200 anos a 
cidade do Rio de .Janeiro foi 
a capital do Brasil. Embora 
substituída por Brasília, uma 
luxuosa vitrina perdida na 
!imensidão do interior, ainda 
ocupa, no coração dos brasi
leiros, um lugar todo especial. 
Em 1963 sua população ha
via alcançado aproximadamen
te 3.500.000 habitantes e con
tinuava a crescer à razão de 
3,3% por ano. O recenseamen
to de 1960 acusou uma popu
lação de 3.307.000, (j que sig
nifica um aumento de cêrca de 
40% sôbre o ano de 1950. 

Os fatôres que contribuíram 
para fazer do Rio a "Cidade 
Maravilhosa" (o nome de seu 
hino) foram os mesmos que 
ui aram seus problemas. O Rio 
de Janeiro é uma cidade de 
edifícios gigantescos que ser
peteiam por vales estreitos. se-

parados por íngremes monta
nhas de pedra que compõem 
uma paisagem surpreendente c 
bela. Êsses grandes edifícios 
derramam gente aos borbotões 
pelo número limitado de 1.Ve
nidas que se estendem entre as 
montanhas. Por todo lado há 
confusão de gente e de tráfe
go. Quase tôda a população 
(pelo menos 3 milhões) en
contra-se concentrada ao redor 
da baía da Guanabara, numa 
área de 155 quilômetros qua
drados que após fazer uma cur
va (onde se encontra o simbó
lico Pão de Açucar) continua 
ao longo das praias do Oceano 
Atlântico. Êste enorme con
junto inclui a Praia de Copa
cabana, o bairro residencial 
mais importante do Rio e tam
bém () de mais densa popula
ção. Ao longo de urna praia de 
cêrca de quatro quilômetros 
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de extensão pouco mais de oi· 
tocentos metros de largura 
(num total de pouco mais de 
três quilômetros quadrados) 
VIvem quase 250.000 pessoas, 
~m contar uma multidão de 
frequentadores. Copacabana 
()ue, em si, representa um es
tilo de vida, talvez seja a área 
mais densamente habitada do 
mundo. É estranho, portanto, 
que seja o bairro de residên
cia da elite da cidade. 

Entretanto, o Rio não é só 
Copacabana. Longe disto. Exis
tem as favelas, algumas mi
lagrosamente encarapitadas em 
morros íngremes, do alto dos 
quais se descortina o panora
ma da cidade. Poucos são o,> 
que se arriscam na selva ur
banüada dos favelados. Cal. 
cuIa-se que nestas cidades de 
madeira e zinco moram de 
400.000 ai. 000 . 000 de pes
soas. São poucos os serviços pú
blicos com que contam, e seus 
moradores andam quilômetros, 
todos os dias, para encher la
tas d'água, e até a própria po
Hcia as evita muitas vêzes. Os 
habitantes dessas favelas são 
quase todos gente de côr, e mui
tos chegaram ao Rio vindos da 
imensidão do interior. As fa-

velas espalham-se pela cidade, 
e cêrca de 15% da população 
de Copacabana e suas vizinhan
ças moram numa dessas povoa
ções montanhosas. 

Do ponto de vista sociológi
co, o Rio está dividido em qua
tro partes: (a) o centro da ci
dade, local de trabalho da po
pulação metropolitana; (b) a 
Zona Sul, que se espalha, des
de o centro, ao longo da baía 
e das praias do Oceano Atlân
tico, residência das classes abas
tadas; (c) a Zona Norte, que 
abrange a área inteiramente 
urbanizada ao norte e a leste 
do centro da cidade; e (d) :l 

Zona Rural, que ocupa 1.165 
dos 1.356 quilômetros quadra
dos do Estado, mas onde vi
vem apenas cêrca de 15% da 
população total. 

Politicamente, a cidade pode 
ser dividida em duas: Zona Sul, 
em geral mais conservadora, e 
a Zona Norte, onde residem os 
elementos mais liberais e es
querdistas da comunidade. Pa
.Ta os líderes dos partidos con
servadores, como o Governa
dor Carlos Lacerda, por exem
plo, o problema eleitoral con
~ste em manter a Zona Sul 
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controlada e em obter suficien
tes votos na Zona Norte que 
lhe dêem uma margem de vitó
ria. Não é esta uma tarefa fá
cil, como pôde constatar o Go
vernador Lacerda em 1962, 
ocasião em que seus candida
tos para Vice-Governador ~ 
para o Senado Federal foram 
.fragorosamente derrotados. Nas 
mesmas eleições, o Governador 
do Estado do Rio Grande do 
Sul, Leonel Brizola, empu
nhando o estandarte do Parti
do Trabalhista, obteve mais 
votos para Deputado Federal 
do que qualquer outro candi
dato anterior. As estatísticas 
da população oferecem pou
cos motivos de tranqüilidade 
para os conservadores, pois o 
recenseamento de 1960 acusou 
a existência de, aproximada
mente, 600.000 pessoas na Zo
na Sal e de mais de 2.000.000 
na Zona Norte. 

A história do Rio de Janeiro 

Duzentos anos de vida como 
capital do Brasil contribuíram 
muito sem dúvida para a for
mação do caráter da cidade. O 
Rio de Janeiro, que aparece 
pela primeira vez nos mapas 
em 1515, cresceu lentamente e 

foi em certa ocasião motivo de 
disputa entre portuguêsese 
franceses. Finalmente, pela al
tura de 1720, os franceses se re
tiraram, e as tradições portu
guêsas firmaram-se no Rio 
definitivamente. Cêrca de 10 
anos mais tarde, Gomes Freire 
de Andrade iniciou um perío
do de 30 anos de atividades 
como Governador, empreen
dendo muitas das obras públi
cas que começaram a transfor
mar o Rio numa cidade. Em 
1763, no fim de seu govêrno o
Rio de Janeiro substituiu Sal· 
vador, na Bahia, como capitaL 
da Colônia. Esta nOva função 
como centro de govêrno e a 
descoberta de ouro no Estado 
de Minas Gerais, deram maior 
impeto ao desenvolvimento da 
cidade. 

Ainda assim, entretanto, a 
capital da colônia era conheci
da como uma cidade suja e 
provinciana, de cêrca de 60.000 
habitantes, quando a Côrte fu
gitiva do Rei de Portugal' aqui 
arribou, em 1808, para fazer 
do país o nôvo centro do Rei
no. Os europeus muito fizeram 
para transformar a vida da co
munidade c, quando o Prínci
pe Dom Pedro declarou o Bnt-
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sil um império independente. 
em 1822, a cidade do Rio pas
'sdu a ter uma significação ain
da maior. Nos anos que se Sl:

guiram, desde 1822, a cidade 
passou, verdadeiramente, a ser 
o centro nervoso do país. Era 
aqui que se lutava pelo poder. 
onde se patrocinavam as artes, 
e onde se concentravam as peso 
~oas cultas e educadas. 

Entretanto, o Rio era, em 
primeiro lugar, a sede do Co
vêm o . Na Constituição fie 
1824, a cidade foi considerada 
território neutro e separada da 
70na rural, que se tornou a 
província do Rio de Janeiro e 
que continua a existir como Es
tado separado. Quando .1. 

Constituição Republicano foi 
elaborada em 1891, a cidade 
continuou como capital, mas 
passou a ter a condição de um 
Distrito Federal. Posterior
mente, o Presidente Juscelino 
Kubitschek decidiu tornar rea
lidade um sonho secular bra
sileiro e a "Cidade Maravilho
"Sa" vin-se, inapelàvelmente, 
ameaçada. O sonho consistia 
em construir uma nova grande 
{'apitaI no interior subdesen
volvido do País, o que estava 
perfeitamente de acôrdo com o 

desejo do Presidente Juscelino 
de deixar, como símbolo de seu 
govêrno, uma obra monumen
tal. Assim nasceu Brasília, no 
Estado de Goiás, e em 1960 o 
Covêrno transferiu-se para a 
no"a capital. 

Até esta ocasião, a cidade do 
Rio tinha sido um Distrito Fe
deral, que ocupava 0,02% do 
território da República, e {"ra 
mantida pelo Tesouro Federal. 
O Prefeito da cidade era lU

meado pelo Presidente da Re
pública, e todos seus funcioná
rios, - cêrca de 100.000 - fi
guravam na fôlha ele pagamen
to dependente do tesouro fe
deral. A participação da popu
lação local no govêrno da ci
dade era mínima, e consistia 
na eleição de 50 membros da 
Câmara de Vereadores que se 
{enovava cada 2 anos. A Ci
mara reunia-se com grande fre
qüência mas, como disse um 
observador, "discutia assuntos 
tão importantes como ~('ja o 
lonsêrto de uma rua. As ma
nias da C;lmara, naturalmente, 
não ajudavam a criar as bases 
para um govêrno local efici
ente" . 
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Ó N ôvo Estado 

Em abril de 1960 foi promul
gada uma lei criando o Estado 
da Guanabara, exatamente COIU 

os mesmos limites do antigo 
Di~trito Federal, e marcada a 
eleição do Governador e dos 
membros da Assembléia Legi'i
lativa para outubro de 1960_ 
Os deputados, em número de 
30, tinham apenas um função: 
nos primeiros quatro meses d~
veriam elaborar uma COnsti
tuição, e, mais _ tarde, te?uo 
cumprido essa missão. de_ven~m 
atuar como órgão legJ~latlvo 
até as eleições de outubro dc 
1962 _ Dois dos candidatos elei
tos para desempenhar e,.tas 
funcões relativamente on2;l
nais: eram professõres de di
reito de grande projeção e ex
periência no serviço público: 
Aliomar Baleeiro. cuja obra on 
dois volumes sôbre Finanças 
Públicas, constitui li\TO obriga
tório nas universidades bLt,i
kiras, e ThcIllÍstocles Caval
canti cujas inúmeras ohra~ in
clucm um estudo em qllatro 
"oI umes ,ôbre as leis adrn i!li ,
nativas brasileiras. 

Alllhos, ~em dúvida, muito 
con tri buíram para a elabora-

ção da Constituição promuf.:;a'.
da a 27 de março de 1961. b·
ta Constituição, cujo texto ti"" 
nha aproximadamente 30 pági
nas, fixava as linhas gerais do 
funcionamento do nôvo govêr
no. Como havia ocorrido em 
todos os governos do Brasil, 
atribuiu-se ao poder executivo 
grande autoridade, numa estru
tura de separação de podêres. 
Quatro aspetos da Constitui
ção merecem particular aten
ção: (a) contém uma cláusula 
bastante estrita quanto ao quo
rum ela Câmara, e exige uma 
maioria absoluta como míni
mo para muitas decisões e dois 
terços de presença em algumas 
outras; (b) concede ao Gover
nador o direito de veto parcial 
ou por "item", o que é muÍlo 
comum no Brasil e fortalece 
considcràvclmente a posição do 
executivo; (c) manteve ° Tri
bunal de Contas como princi
pal órgão fiscal do Govêmo, se· 
<ruindo assim o exemplo Feh 

deral e do Distrito Federal; e 
(d) tratou ele maneira llli~u

cios;1 as q llcstÔCS orçamen tán:l.s 
( financeiras. (amo vcremos 
mais adiantc. 

Pondo de lado, entretanto, 
as sutilcias cOllstitucionai~. o 
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govêrno da Guanabara pas~oll 

a ser um só homem desde prin
cípios de 196 1: Carlos Lacer
da, beirando os 50 anos, vell
ceu por uma pequena margem 
as eleições de 1960 para gover
nadar. Representante dos con
servadores e amigo dos Estados 
Unidos, Lacerda derrotou uma 
figura exótica da política bra
sileira, o barbado Tenório Ca
valcanti, cuja capa esvoaçante 
era um símbolo do mistério 
que parecia rodeá-lo. Dois ou
tros candidatos, um dos quais 
representando o Partido Tra
balhista, debateram-se na reta
guarda de Lacerda e de Te
nório. 

As lutas políticas constitui
ram a constante da carreira de 
Carlos Lacerda. Quando jo
vem jornalista carioca, comba
teu o Presidente Getúlio Var
gas e seu sucessor, o Marechal 
Du tra. Por ocasião da volta ao 
poder do Presidente Vargas a 
luta entre Lacerda e o antigo 
ditador tornou-se ainda mais 
violenta. Em 1954, Lacerda 
quase foi assassinado em plena 
rua, e os guarda-costas do então 
Presidente foram acusados do 
ataque. A tensão provocada 
por esta situação, somada às 

crescentes dificuldades em vá
rios setores, parece haver im
pelido ao suicídio o Presidente. 
Desde então, os muitos admi
radores de Getúlio Vargas con
sideram Lacerda como seu as
sassino. Não obstante, Lacer
da prosseguiu com a sua cruza
da. Rompeu em pouco tempn 
com o Presidente J ânio Qua
dros, sob cuja legenda havia 
concorrido às eleições, em vir
tude de sua política exterior e 
por não ter o Presidente con
cedido um apoio adequado ao 
nôvo Estado. Diz-se mesmo que 
o violento ataque de Lacerda 
contra Quadros, em meados de 
agôsto, pela televisão, foi o fa
tor principal da inesperada re
núncia do Presidente. 

Carlos Lacerda foi o princi
pal personagem daqueles ·:lia~ 
tempestuosos de fins de agôsto 
e princípios de setembro de 
1961. Os jornais apareciam 
com colunas inteiras em bran
co, o que era uma evidência 
de censura. O próprio Lacerda 
estava contra a posse do Vice
Presidente João Goulart e ten
tou reunir os governadore, e~

taduais em tôrno dêle. Com a 
posse de Goulart, a posição de 
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Lacerda tornou-se extremamen
te difícil. Não obstante. pros
seguiu no ataque. A meados de 
setembro de 1962, o Conselho 
de Ministros - responsável nes
ta ocasião pelo Poder Executi
vo sob o regime parlamentar....,. 
quase votou a intervenção no 
Estado ,desejada pelo Primeiro 
Ministro Brochado da Rocha 
seguido, ao que se diz, do 
apoio do Presidente João Gou
lart. 

O Estado da Guanabara, evi
dentemente, sofreu as conse
qüências duma participação 
tão violenta nos acontecimen
tos da política nacional, e, o 
mais importante talvez, é que 
Lacerda encontrou-se em difi
culdades para obter apoio do 
Govêrno Federal. Desde então, 
não pôde contar senão com êle 
próprio, e não fôsse a generosa 
ajuda da AID, seus problemas 
teriam sido muito maiores. 

Dentro dos limites do Esta
do, Lacerda dominava comple
tamente. O partido a que per
tencia, a UDN, não participava 
dos acontecimentos; na verda
de, somente no outono de 1963 
alguns membros do Partido co
meçaram a insistir com Lacer-

da sôbre esta participação. En
quanto isto, o nôvo Estado be
neficiou-se, de certa maneira, 
sob a enérgica direção de La
cerda, e seus adpetos mais fiéis 
consideraram-no milagroso. O 
indolente Distrito Federal, sem 
indústrias e por muito tempo 
dependente da generosidade do 
tesouro nacional, não pro
metia muitos êxitos no terreno 
do desenvolvimento. Ainda 
assim, empreenderam-se gran
des obras, a situação financeI
ra equilibrou-se de maneira 
razoável, e alcançou-se a mé
dia mais alta de desenvolvi
mento econômico da nação. 
Além disto, observou-se outro 
nível moral entre cêrca de 
100.000 funcionários transfe
ridos do Serviço Público Fe
deral para o Estadual. Entre
tanto, muitas destas vantagens 
foram encobertas por uma. apa
rente falta de sensibilidade po
lítica da parte de Lacerda. La
cerda escolheu para colaborar 
com seu govêrno pessoas de co
nhecida capacidade ou de sua 
confiança pessoal, e fêz poucas 
concessões aos partidos pOlíti
cos e aos interêsses particula
res. Para pagar os custos dos 
novos serviços, Lacerda exigiu 
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novos impostos e decretou um 
aumento considerável nas taXJS 
de serviço. Os exemplos mais 
importantes neste caso são for
necidos pelas taxas de água, 
que subiram até de 400%para 
as residências; os impostos de 
vendas, que aumentaram de 
25 % ; e um nôvo sistema de 
imposto territorial que aumen
tou consideràvelmente a taxa 
até então cobrada. Estas me
didas, sem dúvida, custaram 
muitos votos aos candidatos do 
Governador nas eleições de 
1962. 

Assim, os trinta membros 
da Assembléia Legisaltiva da 
Cidade-Estado da Guanabara 
'procuraram desempenhar um 
papel político num conjunto 
de condições difícil de repetir
se. Havia premência em satis
fazer necessidades urbanas há 
muito adiadas, numa das co· 
munidades metropolitanas mais 
densamente habitadas do mun
do; havia incessantes exigêl~
lias políticas num período de 
enormes agitações e lutas no 
plano nacional; havia tôdas as 
dificuldades da elaboração de 
procedimen tos e de fixação de 
relações entre as diferentes fUIl' 

ções de um nôvo Estado; e, sô
bretudo, naturalmente, havia 
Carlos Lacerda. 

A Assembléia Legislativa 

Contrastante com o domínio 
individual do Governador, a 
Assembléia Legislativa estava 
fraccionada, e profundamen te 
dividida. Em janeiro de 1961, 
nove partidos estavam repre
sentados. Embora os deputa
dos mudassem de partido com 
o correr do tempo, persistia o 
fato de que nenhum partido 
conseguia a tingir maiOl'ia. A 
UDN, partido do Governador, 
tinha a maior representação, 
contando com no\"e deputados. 
Embora existisse a maioria ofi
cial, constituída pela UDN e 
seus aliados, cada problema im
portante tinha que ser discuti
do em separado. Os deputados 
naturalmente negociavam sell 
apoio em troca de favores ao 
Govêrno. No entanto, segundo 
alguns deputados. alguns uês~es 
favores nunca eram cumpri
dos. 

A razão da l11ultiplicidalle de 
partidos reside essencia.iment~ 
no sistema brasileiro Je repre
sentação proporcional. Cada 
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eleitor tem direito a um voto 
e escolhe portanto apenas um 
entre os diversos candidatos, 
cujos nomes se encontram na 
legenda de cada partido. 

Nas eleições de 1962, por 
exemplo, 12 partidos jç impor
tância diversa apresentaram-se 
às eleições. O número total de 
votos apurados é depois divi
dido pelo número de postos a 
ser preenchido. :tste número 
permite ao candidato mais vo
tado de cada partido, vencer a 
eleição. Caso um panirlo obte
r.ha cinco vêze5 o 11ú:nero de 
'l'otos necessários para eleger 
um representante, os cinco can
didatos mais votados da sua le
genda serão eleitos. 

Daremos um exemplo para 
esclarecer melhor o sistema em 
vigor. Em 1962, deveriam ser 
eleitos 50 deputados. Suponha
mos que o total de votos apu
rados tenha sido 1.000.000. A 
divisão dêste total pelo núme
ro de postos eletivos daria Uln 

resultado de 20.000 votos ne
cessário para eleger um só de-, 
putado. Caso a UDN recebesse 
100.000 votos, os cinco candi
datos mais votados de sua le
genda seriam eleitos deputa-

dos. Um pequeno partido, que 
obtivesse somente 20.000 votos
entre todos seus candidatos, 
elegeria apenas aquêle candi
dato que recebesse mais votos. 
Dentro dêste sistema, nenhum 
voto se perde. Se um partido 
recebe lIO.OOO, os 10.000 (cha
mados "restos") além do nú
mero exigido para eleger cin
co candidatos juntam-se a to
dos os outros votos restantes, 
e diúde-se êste totai, em pro
porção ao número total apu
rado, entre os partidos. Outros 
deputados poderão então ser 
eleitos. 

As conseqüências dêste siste
ma são muitas e óbvias. Em 
primeiro lugar está claro que 
provoca divisões dentro dos 
partidos. Em segundo lugar, 
permite ao partido que apre
sente um "favorito" obter um 
grande número de votos que 
beneficiarão outros candidatos 
dêste mesmo partido. Em t~r
ceiro lugar, não prevê represen
tação por zona na ;írea metro
politana. Portanto. não parece 
que possam prevalecer as ali
anças formadas em tôrno de 
determinadas áreas de interê'i
se. Entretanto, os partidos e <iI
gumas personalidades têm seus 
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bastiões eleitorais. O Partido 
Trabalhista, por exemplo, ten
de a favorecer os interêsses da 
Zona Norte. Um observador 
calculou que cêrca de se;s, dos 
trinta deputados ela Assembléia 
de 1960-1962, pareciam consi
derar que seu poder político 
se encontrava em áreas geográ
ficas específicas. Outros pare
ciam aliar-se a elementos atu
antes da sociedade, como a 
Igreja, a educação, o comérc.ío 
ie a industria. Resultou ela! 
um sistema político de grande 
instabilidade, no qual a orien
tação poderá vir do partido, 
da zona de interêsse, da igreja, 
dos negócios ou de várias ou
tras combinações de elementos. 

De uma maneira geral, as lu
tas verificavam-se entre o par
tido majoritário, a União De
mocrática Nacional (UDN) , 
como representante do Gover
nador, e o Partido Trabalhista 
(PTB) , da oposição. A luta 

entre êstes dois partidos, como 
já mencionamos anteriormen
te, tinha um certo sentido re
gional em virtude do fato do 
Partido Trabalhista encontrar 
mais apoio na Zona Norte mais 
pobre, e a UDN na Zona Sul. 
mais rica. 

O Presidente da Assembléia 
era Lopo Coelho, um homem 
magro, de 50 anos, que chegou 
à política através da adminis
tração publica. Membro do 
Partido Social Democrático 
(PSD), o maior do país e, ge

ralmente, de orientação cen
trista, Lopo Coelho foi assi5-
tente pessoal do Presidente Du
tra durante seu govêrno. Elei
to Deputado Federal em ]91)1, 
manteve o mandato até 1958. 
Em 1962, candidatou-se a Vi
ce-Governador do Estado com 
o apoio de Carlos Lacerda. f'oi 
derrotado, por uma margem 
considerável, por Elo)' Dutra, 
candidato do Partido Traba
lhista. 

Sob muitos aspetos Lopo 
Coelho era uma escolha ideal 
para Presidente da Assembléia. 
pois trata-se de um homem de 
grande experiência, inteligen
te e capaz de entender-se com 
quase todos. Estas caracterís
ticas pessoais, juntamente com 
a tradição existente de que o 
Presidente deve estar acima dos 
partidos, permitiram que Lopo 
Coelho mantivesse na Assem
bléia bons contatos com todos 
os tipos de interêsses partidá
rios. Carlos Lacerda também 
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'Se beneficiava com e~ta solu
ção. Embora o PSD estivesse 
geralmente em oposição a La
cerda, o próprio LopCj dava
lhe grande apoio pessoal. Os 
dois haviam trabalhado juntos 
na Câmara Federal durante 
quatro anos. Depois de sua 
derrota como candidato d Vi
<:e-Governador em 19h2, Lopo 
Coelho foi nomeado por I.a
<:erda, Secretário sem pasta e 
incumbido das relações entre 
o Executivo e o Legislativo. 

O líder da maioria era A:na
Tal Neto, que iniciou sua car
reira de deputado somente em 
1960. Neto, que na Slla j uven
tude fôra marinheiro, (Ornou
se mais tarde jornalista. Tra
balhou por algum tempo no 
jornal de Carlos Lacerda e du
rante seis anos de 1956 a 1962, 
publicou uma pequena revist;l 
política. Dedicou-se especial
mente a fazer oposição ao Pre
sidente Juscelino Kubitschek. 

Estava claro que Amaral Ne
to tinha grandes ambições po
líticas; e tinha motivos para 
en tusiasmar-se. Nas eleições d.~ 

outubro de 1962, encabeçou a 
legenda da UDN por uma boa 
margem de votos par:! Depu
tado Federal. Somente o !S0ver-

nadar do Rio Grande do 'iul, 
Leonel Brizdla, recebeu maior 
votação. Como resultado dêsse 
sucesso, e em vista da pouca 
votação recebida pelos outros 
candidatos da UDN, Amaral 
Neto passou a enfrent;J[-se com 
Lacerda e sua liderança. En
tr~ outras coisas, acusou os ad
ministradores regionais de La
cuda de atuarem contn os in
ter"'~ses do partido e de serem 
~s re~ponsáveis pelos seus pro
b'emas. Aparentemeute, havia 
muitas raZões para que ~eto 
rompesse com o Governal:or 
I .ilcerda . Em primeiro Lgar, 
Amaral N etd tinha demonstra
.lo desejos de eleger-s'! Gover
nador em 1965 e est,-'v,} portan
lo ánsioso por engrandecer seu 
papel de líder, Em segundo 
lugar, tal como demonstraram 
os acontecimentos, Lacerda não 
lhe tinha muito respeito e ha
via pouca probabilidade de 
que o apoiasse na próxima 
campanha eleitoral. No Brasil. 
os chefes do executivo não po
dem ser reeleitos para o cargo. 
Finalmente, o fracasso de La
cerda em trabalhar ao lado do 
Partido facilitou o trabalho de 
Neto junto a muitos correli
gionários, Por ocasião da dis-
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cussão sôbre O orçamento, no 
entanto, a verdadeira natureza 
e extensão do rompimento en
tre o Governador e seu líder 
da maioria não estavam claras: 
era óbvio, no entanto. que 
Amaral Neto não estava mai" 
em condições de representar o 
govêrno na Assembléia. Sob 
muitos aspectos foi lamentável 
que tal acontecesse. pois Ama
ral Neto não somente estava de 
acôrdo como também demons· 
trou ser leal ao orçamento do 
Governador. 

o líder da oposiçITc.. Salda
nha Coelho, era memhro do 
Partido Trabalhista. Ao con
correr para a reeleição. domi
nou íàcilmente outros m~m
bros de seu partido. Relativa
mente jovem, com trinta e :JOU

cos anos, Saldanha Coelho per
sonificava a mistura do traba
lhismo e da política no Brasil. 
Trabalhou por alguns anos 
num dos institutos de previ
dência social subordinados 30 

Mini~.io do Trabal ). De-

~ 
dicou-se."~~ão.·' ropagantl~_ 
do Parti,abalhista. a qua 
se mãntém: .erri:~rand~ p~,·te. 
com o auxlho de ~ lmpost 
denominado Impôsto -Sindical. 
cobrada às emprêsas e empre-

gados. Durante o govêrno de 
J ânio Quadros iniciou-se uma 
investigação quanto à utiliza
ção dêstes fundos, considera
dos como sendo a origem da 
fôrça do então Vice-Presil!ente 
João Goulart. Segundo os jor
nais, Saldanha Coelho estava 
implicado no assunto. Com a 
renúncia de Quadros, porém. 
a investigação foi suspensa. 
Durante a campanha de 1962. 
Saldanha Coelho liderou nova
mente o seu Partido no Esta
do da Guanabara. 

A Oposição na AssembléiJ. 
tendia a unir-se com 03 eleme ,1-

tos cle esquerda, inclusive 
aquêles leais ao Partido Comu
nista ilegal. N as elei~:ões de 
1962, vários p~rtidos ligaram
se ao Tr~balhismo c ,) Glmpa
nha esquerdista num fi ·"imell
to de Frente Popubr. Natural
mente. é difícil julgar a imfor
tância du p~pd dos comunistas 
na estratégia da oposição. ;\1 ui
to depende da definição de (;,
da um sôore o que é comunis
mo; não obstante. parece claro 
que todos aq uêles que deseja
vam mudanças radicais e po
pulistas na sociedade. inclipa
"am-se para (j campo da 01'0-
sição. 



11 - A QUESTÃO ORÇAMENTÁRIA NO 
ESTADO DA GUANABARA 

o orçamento tem sido um 
assunto de grande importância 
nas consti tuições brasildras. 
Assim sendo, verificamos que 
algumas limitações impostas 
aos legisladores no tocante ao 
orçamentO não prmoinh"ffi da 
lei ou da constituição do h
tado da Guanabara, mas Co;:?'

vam baseadas na lei magna da 
nação o Por exemplo, a Cons
tituição federal exige que até 
30 de novembro todos os ór
gãos governamentais obtenhara 
a aprovação da Câmara para 
seus orçamentos; quando tal 
não ocorre, o orçamçnto do 
ano em curso continua auto
màticamente a vigorar (art. 
74). Outras determ;nações da 
Constituição federal exigem 
que haja um único orçamtnW 
para tôdas as receitas e rendas; 
que a lei orçamentária L!ça re
ferência a assuntos que :1penas 

tratem de receitas e despesas. 
e que as despesas sejam da&~ifi
cadas como fixas ou variáveis. 
(art. 73) . 

Além dêstes esforços gerais 
para estabelecer um orçamen
to global, a Constituição fe
deral também requer que to
elos os impostos a serem lança
dos no próximo ano fiscal se
jam votados por lei antes do 
dia 30 de novembro do ano an
terior. Esta restrição à impo
sição precipitada de impostos 
é considerada um "direito fun
damental" do cidadão brasilei
ro (art. 141, § 34). Desde a 
adoção da Constituição em 
1946 até 1961, presumiu-se que 
a adoção de tais impostos a 1.0 
de janeiro seria suficiente. Em 
1961, entretanto, o Supremo 
Tribunal Federal determinou 
que a intenção do parágrafo 
era exigir a adoção de tai5 im-
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postos a 30 de novembro, quan
do o orçamento fôsse aprova
do. Conseqüentemente, as de
liberações orçamentárias pelos 
deputados da nação inclll~m 
tanto a política da receita 
quanto da despesa, contrastan
do com a situação dos Estados 
Unidos onde o govêrno nacio
nal, especialmente, inclina-se a 
considerar o orçamento como 
um documento de despesa. Va
le a pena observar, também. 
que a constituição do Estado 
da Guanabara menciona c~pe
dficamente a exigência de que 
todos os novos impostos ou au
mentos de impostos precedam 
a aprovação do orçamento. 
(art. 19) 

Não é apenas na Constitui
ção, porém, que se nota a in
fluência do Govêrno federal. 
Existem dois estatutOs cuja in
fluência sôbre a administração 
financeira estadual e munici
pal é muito importante. Um 
é o Código de Contabilidade 
Pública da União, uma especi
ficação volumosa das normas 
contábeis renovadas pela últi
ma vez em 1922. O outrü é 
uma breve relação de normas 
para elaboração do Olçamento 
e da contabilidade, adotada 

por decreto-lei em 1940. A me
nos que os Estados ou os muni
cípios adotem seus próprios 
~ist~mas, os provimentos des
tas leis estão ligados a cada uni
dade; e, na prática, a maioria 
das jurisdições simplesmente 
aceitam os regulamentos do go
vêrno federal. Em 1958, 11 an
tigo Distrito Federal aprovou 
especlficamente lei exigindo 
adesão ao Código de Contabi
lidade Pública. Assim pois, em 
agôsto de 1962. quando da 
apresentação do nôvo Progra
ma Orcamentário de Laterda. 
esta lei' do antigo Dislri to Ie
deral presumivelmente ainda 
esta\'a em vigor. 

Além destas, existem, natu
ralmente, algumas disposições 
específicas na Constituição es
tadual que condicionam o pro
cessamento da formulação or
çamentária na Guanabara. Co
mo observamos anteriormente, 
o Governador dispõe do pOller 
de veto por item, que se ar;lú a 
a partes do orçamento tanto 
quanto a partes de vários ou
tros tipos de leis. O Governa
dor tem por obrigação enviar 
o projeto orçamentário à As
sembléia até 31 de agôsto; ca
so não seja entregue até e~ta 
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data, o orçamento em vigor no 
exercício anterior será tomado 
como base de discussão. 

Existem ainda outras restri
ções impostas ao Legislativo e 
ao Executivo. Por exemplo, os 
custos dos serviços pessoais não 
podem exceder 60% do total 
da receita prevista. Ourra li
mitação é a exigência de que 
sejam reservados fundos para 
fins de "contingência" num 
montante não menor de 5% do 
total da receita projetada, "a 
fim de cobrir os créditos adi
cionais que serão abertos du
rante o correr do ano fiscal." 
Um aspecto especialmente im
portante da Constituição é a 
recomendação contra qualquer 
aumento pelo Legislativo da 
quantia total a ser gasta pelo 
-Estado. Uma vez que o Gover
nador tenha submetido o pro
jeto de orçamento, a Assem
bléia poderá modificar alguns 
artigos, mas não poderá au
mentar a quantidade de de~pe
sas previstas. (art. 19, § IIl) . 
Esta limitação, mais o veto por 
i tem, concede ao Chefe do Exe
cutivo recursos de poder mui
to maiores na decisão do orça
mento, em comparação, por 

exemplo, com os Estados Uni
dos. 

A Constituição estadual tam
bém respeita algumas das mais 
novas teorias sôbre orçamento. 
Diz a Constituição que o or
çamento "deveria expressar 
q u a I i t a t i v a e quantitati
vamente os fins, definidos e 
concretos, de cada despesa ... " 
(art. 19, § VI). O orçamento 

"deveria mencionar, em têrmos 
de economia contábil, não sô
mente os objetivos fiscais, co
mo também os efeitos da polí
tica financeira que provàvel
mente resultarão". (Art. 19. 
§ VII). Em grande parte, as 
últimas disposições represen
tam o pensamento do Prof. 
Aliomar Baleeiro, que visi tou 
os Estados Unidós em 1960 e 
se interessou pelo movimento 
em prol do orçamentopo
grama. 

A Comissão de Orçamento 
e Finanças 

A Comissão de Orçam~Jlto 

e Finanças, constituída por seis 
membrós e cujo presidente era 
o Professor Baleeiro, era a res
ponsável pela aprovação do or
çamento na Assembléia Esta-
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dual. O poder da Comiss,Io na 
Assembléia decorria da natu
reza de suas funções, de sua 
lresponsabilidade de relatar e 
recomend;Jr a tôda a Assem
bléia as medidas propostas e, 
no caso do orçamento, de sua 
responsabilidade pela análise e 
pelas negociações minuciosas, 
assim como pela redas'ão final 
do documento, 

Quatro partidos estavam l'e
presentados na Comissão, sen
do que dois de seus membros 
pertenciam a UDN e um ao 
Partido Trabalhista. 

o Professor Baleeiro, eleito 
presidente da Comissão pelo 
grupo, era um antigo legisla
dor, que já havia representa
do o Estado da Bahia no Con
gresso Nacional e que, recen
temente, havia sido Secrct;írio 
de Finam'as de seu Estac!o. Nas 
eleições ~!e outubro, de" 1962, 
voltou novamente a Cam;lra 
Federal como represent;mle do 
Estallo da Guanabara. A ca, 
pacidade do Presidente Ba!eei
ro era indiscutível e sua pcr~o, 
n,didade simpútica ê,úruava-o 
muito popular. Alguns mem, 
bros do Partido Tra balhist;l, 
t:lltreLm tt~, cmEidcr:l\'<!m-l1o de-

masiado cosmopolita, acusan
do-o assim de depreciar as coi
sas brasileiras e de aceitar as 
idéias e o comportamento es, 
trangeiro. O jornal trabalhista, 
Ultima Hora, alegou que o 
Deputado Baleeiro tomava chá 
tôclas as tardes e fumava ca
chimbo de estilo inglês. 

Sob a liderança de Baleeiro. 
e a despeito de suas maneiras 
inglêsas, as dificuldades da Co
missão de Orcamento e Finan
ças pareciam ~ínimas. Muitos 
membros, por exemplo, esta
vam em "oposição nominal", 
mas o sistema de discutir "caso 
por caso", oferecia muita mar .. 
gem para a cooperação. A êste 
respeito os membros do Parti· 
elo Trabalhista não parece te
rem atuado como uma fôrça 
negativa consistente. 

Além elo Presidente Baleeiro. 
os dois outros membros mais 
importanles da comissão, possi
yelmente, eram Sandra Caval
canti, relator ~eral do orça
mento, e Gama Filho. líder do 
P.S.D. 

Sandra Cavalcanti, mulher 
simpática e de grande cultura, 
ha"endo estuclado na Alema
nha, linha, na oC:lsião, cêrca 
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de 35 anos. Sua posição <..Omo 
Relatora do orçamento era Oi

tremamente estratégica, pois 
tornava-a a verdadeira respon
sável pelas discussões em tôcno 
do orçamento. Era a Sandra 
Cavalcanti a quem, fundamen
talmente, competia entrar em 
entendimentos com os vários 
deputados, estabelecer compro· 
missos necessários para garan
tir a aprovação do orçamento 
e tratar dos inúmeros porme
nores implicados no processo. 
Tratava-se de um cargo, como 
disse a própria Sandra no re
cintd da Câmara, de grande po
der político, em virtude da 
tradição existente de que o Re
lator deveria manter uma par
te considerável dos fundos 
para projetos individuais a se
rem utilizados à sua discrição. 
Enquanto evitou as oportuni
dades de lançar mão de seu po
der, Sandra Cavalcanti contou 
com algum apoio político. 
Sandra já tinha sido membro 
da antiga Câmara de Vereado
res do Distrito Federal e em
bora não tenha concorrido à 
reeleição para a Assembléia 
Estadual em 1962, aceitou, de
pois, o cargo de Secretária de 
As~istência Social no govêrno 

de Carlos. Lacerda. l'recisa
mente, Sandra Cavalcanti IÍnha 
um interêsse especial pela e.:lu
cação e pelo serviço social, além 
de ser considerada uma enérgi
ca defensora dos interêsses da 
Igreja Católica. 

Qual o motivo que levou o 
Presidente Baleeiro a escolhê
la para relator do orçamento? 
A resposta mais óhvia é que 
era ela o único membro da Co
missão que pertencia ao parti
do de Baleeiro, i. e., à UDN. 
Como disse êste último: "San
dra Cavalcanti era uma esco
lha óbvia - uma boa amiga e 
uma pessoa da confiança do 
Governador" . O Presidente 
Baleeiro, que também dava 
aulas na Universidade, não dis
punha de muito tempo, nem 
desejava dedicar-se às barga
nhas indispensáveis. Sob al
guns aspectos, Lacerda também 
era um problema. Alguns as
suntos a serem discutidos refe
riam-se ao Governador e ao 
que êle faria. Não obstante, 
muitos deputados não estavam 
seguros de que o Governador 
manteria seus compromissos. 
Comentava-se que Lacerda ha
via dito que bandidos n3.o pre
cisavam ser tratados com ética. 
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A~sim, no próprio intertossc d-1 
legislação era aconselhável que 
uma pessoa da confiança do 
Governador fôsse o Relator, 
presumindo-se que: desta m~
neira, os compromIssos assumI
dos teriam mais probabilidades 
de serem cumpridos, De qual
quer maneira, d cargo de inter
mediário, que coube a Sandra 
Cavalcanti, era pouco invejá
vel. 

Outro membro influente da 
Comissão era Gama Filho, o 
qual, com a promoção de Lopo 
Coelho à Presidência da As
sembléia, passou a ser o lider 
da bancada do PSD, O PSD 
contava apenas três deputados; 
não obstante, era o terceiro 
partido por ordem de repre
sentação; além disto, era o 
maior partido no âmbito nacio
nal. Gama Filho era jovem, con
tando apenas trinta e poucos 
anos, e inteligente, Tinha sido 
promotor, (on a patronage 
basis), no antigo Distrito h
deral. Ao contrário de Lopo 
Coelho, Gama Filho conside
rava que o interêsse do PSD 
era opor-se ao govêrno de La
cerda; tinha também suas ra· 
zões para opor-se especialmen
te aos esforços do Goverw1dol 

para escapar à fiscalizaçã<,> du 
Tribunal de Contas, pOl~ o 
Presidente do Tribunal -:1' ... 
justamente seu pai, 

O Presidente Baleeiro, ó'e
conhecendo o papel de Gama 
Filho na oposição, indicou-o 
para Presidente da Sub~omis
são encarregada de examlllar e 
rever as contas apresentadas 
pelo Governador, Como, se
gundo a Constituição, o Go
vernador era obrigado a apre
sentar, 70 dias depois de ter
minado o ano fiscal, um rela
tório financeiro completo, esta 
função era da maior importân
cia, O Tribunal de Contas 
também examinava as comas 
do Governador e preparara nm 
relatório e uma apreciação ::lo 
assunto para a Assembléia Ao 
comentar sua indicação de 
Gama Filho para a direç~o 

desta importante Subcomissão, 
o Professor Baleeiro disse: 
"Considerei que era uma boa 
idéia colocar neste cargo uma 
pessoa que estava na oposição; 
desta maneira ser-lhe-ia muito 
difícil dizer que não estava in
formado" , 

Em geral, o Presidente Ba
leeiro tinha a impressão de que 
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O trabalho da Comissão de Or
çamento e Finanças corria bas
tante suavemente, a despeito do 
fato de que, com exceção dêle 
próprio e de Sandra Cavalcan
ti, os outros membros perten
(iam aos partidos oficialmente 
tia oposição _ Torna-se evidente 
outra vez que a Assembléia es
tava constituída por indivíduos 
que se conduziam em têrmcs 
de política individual, mais d<> 
que de grupos sólidamente 
constituídos, com ideologias e 
interêsses políticos bem defini
dos. Não obstante, parecia que, 
como a própria Assembléia, a 
Comissão de Orçamento e Fi
nanças podia formar um todo, 
muu órgão formulador de de
ósões, quando assim o exig-ia o 
momento. 

o Tribuna I de C 011 tas 

Embora já tenhamos feito 
referência ao Tribunal de 
Contas, é necessário explicar e 
insistir muito mais sôbre sua 
enorme imponância no proces
so financeiro do Estado da 
Guanabara. A finalidade do 
Tribunal consiste fundamen
talmente em averiguar se m 
fundos existentes são gastos de 
acôrdo com a lei orçamentária. 

Os meios de que dispõe o Tr{.
bunal para realizar esta tarefa 
consistem numa constante e 
cuidadosa fiscalização da lei 
orçamentária, que, por sua vez, 
já é muito minuciosa. Surgiu 
primeiramente como um exawe 
prévio das despesas do govêrno, 
dando, desta maneira, ao Tri
bunal a oportunidade de inter
vir consideràvelmente no pro
cesso administrativo do Estado. 
Existe também um exame pos
terior às despesas, mas neste 
caso há menos entusiasmo e 
continuidade. 

É perfeitamente compreensí
vel que exista no Brasil um 
ilrgão como o Tribunal de 
Contas. Embora copiada da 
França, a idéia tem bases prag
máticas na situação política 
brasileira, pois é uma tentativa 
de enfrentar a corrupção nos 
meios governamentais. A opi
nião de Condorcet, em 1792, é 
favorável ao Tribunal, pois 
considera q lIC a única maneir ... 
de evitar a corrupção e a de
sordem financeira, é fiscalizar, 
rigorosamente, a lei orçamentá
ria através de um tribunal. 

Pouco depois da proclamação 
da Repú blica, somente em 
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1889, foi criado um Tribunal 
de Contas Federal. Entretan
to, sómente em 1937 criou-se 
um organismo semelhante nc 
sistema administrativo do Di,
trito Federal. Um antigo mem
bro da Câmara ele Vereadores 
e atual Ministro elo Tribunal, 
Ivan Lins, ao escrever (no 
Correio da Manhã, de 30 de 
out., 1962) sôbre o caos finan
ceiro que predominava ante
riOl'mente disse: "Ninguém sa
bia, ao certo, o que entrava no 
Tesouro e o que saía ... " E 
alegava que o Tribunal de 
Contas pelo menos fixava res
ponsabilidades e impunha uma 
certa ordem no processo finan
celro. 

o Estado da Guanabara se
guiu o exemplo elo Govêrno 
Federal e da maioria dos ou
tros Estados ao manter o Tri
bunal de Contas em sua Com
tituição, prevalecendo a mesma 
teoria geral do Tribunal quan
to à sua organização e funções. 
Significava isto que o Tribu
nal deveria ser considerado es
sencialmente independente tan
to do legislativo quanto do exe
cutivo, embora na Constituição 
fôsse denominado "órgão auxi
liar" da Assembléia. O Tribu-

nal deveria estar constituído 
por membros vitalícios nomea
dos pelo Governador, com os 
mesmos vencimentos e benefí
rios dos i\Iinistros do Tribunal 
de Contas do Govêrno Federal. 
O resultado prático desta de
terminação significou um au
tomóvel último tipo de fabri
cação norte-americana, com 
chofer, para cada um dos mI
nistros, em contraste con1 o 
Presidente da Comissão de Or
çamento e Finanças da Assem
bléia que somente conseguiu 
obter um "jeep" de segunda 
mão. 

O Tribunal "registrou" o 
orçamento e manteve um con
trôle cuidadoso das despesas. 
No caso de estourar uma ver
ba, não havia mais alternativa 
do que não autorizar o paga
mento ela dívida. O Tribunal 
dispõe igualmente de grande 
autoridade (1) para determi
nar se despesas específicas es
tavam autorizadas pela lei no 
orçamento; e (2) para decidir 
se o Executivo estava certo 30 

planejar os compromissos que 
assumia em nome do Estado. 
tste último poder estava lTIf..l1-

cionado em têrmos gerais no 
artigo 22 da Constituição, na 
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qual se atribui ao Tribunal 
competência para "processar e 
julgar as contas dos responsá
vei e dos co-responsáveis pelos 
valores em dinheiro e outros 
materiais pertencentes ao Es
tado ... " . 

Existem diferentes opiniões 
quanto ao valor do Tri
bunal no atual contexto brasi
leiro. Muitos administradores 
acham o processo embrutecedor 
e prejudicial à eficiência dos 
trabalhos. Por outro lado, o 
Ministro Lins observou que o 
Tribunal serviu muitas vêzes 
como' uma desculpa convenien
te para os fracassos adminis
trativos. Quando a Constitui
ção do Estado da Guanab1ra 
estava sendo elaborada, o Prof. 
.Baleeiro lutou energicamente 
pela criação de um Conta
dor-GeraI, diretamente respon
sável junto à Assembléia. (*) 
Entretanto, a proposta não re
cebeu suficiente apoio do Go
vernador Lacerda. 

Nós debates que se seguiram, 
afirmou-se que o Tribunal ape
nas fiscalizava cêrca de 5% dos 

contratos que o Estado assina
va, tal a importância que ha
viam assumido as funções de 
outros órgãos mais autônomos 
do govêrno do Estado. A de~
peito desta liberdade relativa. 
estava claro que o Governador 
Lacerda estava ficando impa. 
ciente. O Tribunal acusava de 
irregularidades, por exemplo, 
duas secretarias do govêrno es
tadual em conseqüência do 
exame que fizera dos arquivos 
de 1961. Além disto, contin:l~
vam a verificar-se casos de atra
sos no processamento dos pedi
dos de despesas em setores tão 
vitais como a educação. 

De diferentes maneiras, o 
Tribunal era pois um foco im
portante de discussões política', 
que surgiam entre o Governa
dor e os que se lhe opunham. 

O Governador impacienta
va-se com qualquer tipo d~ 
demora e qualquer intervenção 
nos setores pertinentes à res
ponsa bilidade do Execu ti vo. 
Por outro lado, a oposição es
tava interessada na mais cuida-

(*) O nõvo Estado do Acre aproveitou a sugestão de Baleeiro e criou 
em marQ<) de 1963, o cargo de Contador-Geral. 
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dosa fiscalização das atividadcs 
do Executivo. Quanto maior 
era o número das irregularida
des, tanto melhor. Também é 
provável que a oposição via 
uma vantagem considerável na 
prolongação. do tempo necessá
rio para edificar uma nova es-

cola ou construir um nôvo COll

junto residencial. Em conse
qüência, o ataque ao Tribunal, 
quc é parte dês te caso de estu
do, partiu do Governador e do 
seu líder da maioria, e a opo
sição incubiu-se da defesa com 
energia. 



111 - A APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO 

o orçamento apresentado 
pelo Governador Lacerda em 
1961, para o ano fiscal de 1962, 
era essencialmente um dócu
mento contábil. tste orçamen
to foi em grande parte orga
nizado' pelas secretarias, men
donando as categorias conven
cionais de pessoal, material e 
assim por diante. Daí que o 
Presidente Baleeiro da Comis
são de Orçamento e Finanças 
mostrou-se insatisfeito com o 
documento, e alegou que não 
satisfazia as exigências estabe
lecidas na Constituição. 

o Nôvo Documento 

Em agôsto de 1962, porém, o 
Governador Lacerda havia si
lenciado seus críticos com um 
programa orçamentário total
mente nôvo, que foi anuncia-

do na imprensa como um "pro
grama orçamento". Mais que 
tudo, o orçamento representava 
uma revisão radical da classifi
cação das despesas públicas e 
uma completa justificação. 
Existiam dois documentos. U lU 

clêles era a Memagem à Assem
bléia Estadual: Programa de 
Govêrno para 1963; o outro 
era um volume grosseiramente 
impresso conhecido como An
teprojeto de Lei. Evidentemen
te, a Mensagem do Governa
dor, primorosamente impressa 
e contendo diversos quadro,> 
em côres, destinava-se ao pú
blico, e o Anteprojeto, impre"o
so em papel ordinário e de as
pecto desinteressante, era cla
ramente destinado aos olhos 
perspicazes dós deputados. Tra
tava-se na verdade da primeira 
minuta da proposta orçamen
tária. 
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A Mensagem Orçamentária 
de Lacerda dividia-se em qua
tro partes principais: (a) uma 
introdução escrita pelo Gover
nador; (b) uma exposição das 
despesas do programa de de
senvolvimento social e econô
mico do Estado; (c) descrição 
da Sistemática Orçamentária; 
e (d) cêrca de 28 gráficos 
e tabelas, em grande parte re
ferentes à cobrança de impos
tos. Em sua introdução, diz 
Lacerda: 

"Tenho a honra de enviar 
a Vossas Excelências a Pro
posta do Orçamento para 
1963. Após esta introdução, 
encontrarão Vossas Excelên
cias um projeto precedido de 
explicação sôbre o Orçamen
to como programa de traba
lho. É a primeira vez que 
se procura encarar sob êsse 
ângulo a proposta orçamel!
talla. Procuramos cumprir 
cabalmente a sábia disposi
ção da Constituição do Esta
do que se sobrepõe a disposi
çôes anteriores do Código de 
Contabilidade, o que no ano 
passado não foi possível por 
ser muito recente a mudança. 
Não sendo ainda uma Pro-

posta perfeita, creio que já 
constitui um passo conside· 
rável para a transformação do 
orçamento do Estado num 
programa realista de previ
são e aplicação do dinheiro 
público e num plano de 
trabalho ordenado e COllS

ciente. " 

Duas coisas, seguramente, es
tavam claras. O nôvo orça
mento de Lacerda continha 
muito mais informação do que 
os anteriores, e o sistema de 
classificação do Código de 
Contabilidade tinha sido COI1-

sideràvelmente modificado. A 
parte narrativa, especialmente 
a que se referia ao desenvolvi
mento do programa social e 
econômico, era muito ilustra
tiva. Predominava uma fran
queza verdadeiramente alar
mante e frisava a gravidade dos 
problemas do Estado em seto
res como a educação, a habita. 
ção, os esgotos, o transporte c 
a água. A mensagem, porém, 
era mais do que um inventário 
das dificuldades. Para cada 
setor havia um programa t" 

propostas financeiras específi
cas. Em si, êste tipo de expo
slçao era, naturalmente, uma 
novidade. Nunca houve um:t 
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mensagem do Governador an
tes do orçamento de 1963. 

As modificações essenciais, no 
entanto, verificavam-se na sis
temática orçamentária. Ante
riormente, as despesas eram le· 
vadas à conta das várias unida· 
des do govêrno de acôrdo com 
três classificações - pessoal. 
material e despesas diversas. O 
resultado era que os deputados 
eram obrigados a recorrer a se 
seus próprios meios para dedu
zir qual a política governamen
tal nas várias propostas de des
pesas. Algumas vêzes, também, 
as despesas acumuladas numa 
secretaria criavam uma visão 
completamente falsa de seus 
verdadeiros gastos. Por exem
plo, tôdas as despesas com ina
tivos e pensionistas e a, decor
rentes da dívida pública eram 
atribuídas à Secretaria de Fi
nanças. Como se o!Jserva na 
mensagem do Governador, ês
te método desfigurava inteira
mente a comparação entre os 
gastos das várias unidades ad
ministrativas. 

No nôvo plano de classifica
ção, indicavam-se cinco catego
rias principais de gastos: (a) 

custeio de despesas; (b) despe
sas de transferências; (c) de
senvolvimento econômico e so
cial; (d) participações finan
ceiras e (e) créditos adicionais. 
O objetivo fundamental do 
nôvo plano era separar os dis
pêndios correntes da adminis
tração, dos dispêndios que re
presentam investimento de ca
pital. Anteriormente, como 
observava a Mensagem, não se 
reconhecia o fato de que certos 
fundos eram na verdade desti
nados a beneficiar o Estado a 
longo prazo. Ou, em outros 
casos, a função do Estado como 
agente de transferência de re
cursos a outras entidades era 
passada por alto. Assim, espe
rava-se que as novas categori<1s 
propiciariam um método mais 
adequado para identificar a~ 
verdadeiras conseqüências cbs 
despesas do Estado. A êste res
peito lê-se na mensagem do 
Governador: 

"Cabe advertir, no entanto, 
que o capítulo da classifica
ção das despesas é um dos 
mais controvertidos no cam
po das finanças públicas, tal 
como acontece com os proble
mas de classificação das ciên
cias, em qualquer ramo do 
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saber humano. Não existe 
modêlo perfeito ou ideal. 
Um esquema que se apre
senta eficaz para detelmina
dos fins, em determinadas 
circunstâncias, revela-se ina
dequado, se transplantado 
para outras circunstância~, 

com propósitos diversos. 

O esquema que ora é subme
tido à consideração da Assem
bléia Legislativa resultou de 
estudos alentados que leva
ram em conta as peculiari
dades e as possibilidades de 
nossa administração, sua es
trutura e seu funcionamen
to." 

Dentro das vanas categorias 
mais importantes, verificaram
se outros desdobramentos. Por 
exemplo, a categoria "despesas 
de custeio" que englobavam tô
das as necessidades da máquina 
administrativa destribuída de 
acôrdo com a tradição em pes
soal, material e serviços e en
cargos. A categoria "despesas 
<:om o desenvolvimento econô
mico e social" na verdade o 
verdadeiro orçamento cId Esta
do, constava de sete elementos: 
projetos educacionais e cultu
rais, projetos de saúde pública, 

projetos de bem-estar social, 
projetos de desenvolvimento 
econômico, projetos de sanea
mento do meio, projetos de ur
banização e viação, projetos de 
administração e planejamento, 
e outros. Cada um dêstes seto
res eram por sua vez divididos 
em programas específicos. Uma 
vez que os governos brasi
leiros concedem, habi tualmen· 
te, apoio financeiro a diversos 
tipos de instituições públicas e 
privadas, a terceira categoria, 
"despesas de transferências", 
também era importante. Divi
dia-se em: subvenções e auxí
lios a inativos e pensionistas, 
dívida pública, e dutras trans
ferências. As duas últimas ca
tegorias, "participações finan
ceiras" e "créditos adicionais", 
não foram subdivididas. O re
conhecimento das participações 
flinanceiras do Estado era de 
especial importância pôsto que 
o Governaddr Lacerda confiou 
fundamentalmente no sistema 
da emprêsa mista, cujo finan
ciamento deveria ser teorica
mente público e privado, a fim 
de satisfazer as necessidades do 
serviço. Em princípios de 1963, 
as companhias mistas funcio
navam em campos diversos 
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como sejam o desenvolvimento 
econômico, abastecimento de 
gêneros, trânsito e atividades 
bancária. _ A categoria "Cré
ditos Adicionais", era na ver
dade o fundo de "contingên
cia" do Estado. Convém recor
dar que a Constituição do Es
tado exige uma reserva de pe
lo menos 5% para despesas 
eventuais _ 

Outras modificações, de me
nor importância, observavam-se 
na Mensagem do Governador. 
Incluía-se pela primeira vez um 
resumo geral do orçamento, 
comparando as despesas previs
tas com as despesas autoriza
das. Havia um número muito 
maior de pormenores, classifi
cados de maneira mais clara, 
em outros itens do orçamento. 

O que ocorria, entretanto, 
era que o nôvo sistema era, em 
essência, superposto ao antigo. 
De fato, as despesas deveriam 

ser classificadas de duas ma
neiras na lei orçamentária: 
primeiro, em têrmos do plano 
de classificf1ção recentemente 
desenvolvido; em segundo lu
gar, em têrmos das várias uni. 
dades do govêrno. A êste res
peito, diz a Mensagem gover· 
namental: 

"Como se vê, a lei orçamen
tária continuará a distribuir 
a despesa pelos órgãos da 
administração do Estado, já 
que essa distribuição facilita 
a apuração da responsabili
dade administrativa. E nessa 
primeira distribuição cessa 
tôda e qualquer semelhança 
entre os dois esquemas." 

A Tabela seguinte revela 
como êstes dois planos de clas
sificação foram unificados nos 
Parágrafos (a) e (b) do Ar
tigo 3. 

ANTEPROJETO DE LEI 

Estima a Receita e limita a Despesa do Estado da Guanabara, 
para o exercício financeiro de 1963. 

Art. LO O orçamento do Estado da Guanabara para o 
exercício financeiro de 1963 estima a receita em ......... _ .. 
Cr$ 105.380.000 (cento e cinco bilhões e trezentos e oitenta 
milhões de cruzeiros) e limita a despesa em ............... . 
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Cr$ 114.573.705.508 (cento e quatorze bilhões, quinhentos e 
setenta e três milhões e setecentos e cinco mil e quinhentos e
oito cruzeiros) . 

Art. 2.0 A receita será realizada com o produto do que 
fôr arrecadado, sob os seguintes títulos e subtítulos, confom1\:" 
o anexo l. 

I - Receita Tributária Cr$ 

Impostos . ............................ 77.704.500.000 
Taxas . .............................. 2.704.000.000 

11 - Rendas Patrimoniais .................... . 

III - Rendas Industriais ...................... . 

IV - Rendas Transferidas ................... . 

V - Rendas Diversas ......................... . 

b) Receita Extraordinária ............. . 

Cr$ 

80.408.500.000 

293.000.000 

8.910.000.000 

3.300.000.000 

50.400.000 

12.418.000.000 

105.380.000.000 

Art. 3. 0 A despesa, discriminada em anexos e subanexos. 
por unidades orçamentárias, distribuír-se-á: 

a) Segundo as seguintes verbas (anexos) 

I - Custeio (Anexo 2) 

1. Pessoal ......................... . 

2. 

3. 

Material . 

Serviços e Encargos ............ . 

II - Transferências (Anexo 3) 

4. Subvenções e auxilios .......... . 

5. Inativos e Pensionistas ......... . 

6. Divida Pública ................. .. 
7. Outras Transferências ..........• 

53.853.000.000 

5.595.484.055 

1. 705.335.442 

6.888.044.000 

8.063.000.000 

1. 721. 725 . 030 
442.221.121 

61.153.819.497 

17.114.990.151 



ORÇAMENTO-PROGRAMA DA GUANABARA 31 

III - Desenvolvimento Econômico e SocIal (Anexo 4) 

8. Projetos Educacionais e Culturais 6.138.643.000 

9. Projetos de Saúde ............... 1.704.750.000 
10. Projetos de Bem-Estar Social ... 3.530.542.860 

11. Projetos de Desenv. Econômico .. 1. 013 .100.000 

12. Projetos de Saneamento do Meio 6.730.000.000 

13. Projetos de Urbanização e Viação 9.513.300.000 

14. Projetos de Adm. e Planejamento 698.560.000 

15_ outros Projetos ••••••••• , 0'0 •••• 2.956.000.000 32.284.895.860 

IV - Despesas Diversas (Anexo 5) 

16. Fundo de reserva para créditos adicionais 4.020.000.000 

Total da Despesa por Anexo ................... 114.573.705.508 

bl Segundo os segl1Ínte.s órgãos (Subanexos) 

Poder Legislativo 

1. Assembléia Legislativa 

2. Tribunal de Contas 

Poder Executivo 

3. Governador (Serviços subordinados 

1.678.800.000 

443.600.000 

ao Poder Executivo .............. 515.171. 843 

4. Secretaria Geral de Agricultura, 
Indústria e Comércio ............ 1.147.366.195 

5. Secretaria Geral de Administração 33.427.085.302 

(; . Secretaria Geral de Educação e 
Cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.208 . 334 . 763 

7. Secretaria Geral de Finanças .... 13.011.766.177 
8. Secretaria Geral de Interior e 

Segurança ..................... 8.442.402.047 

9. Secretaria Geral de Viação e Obras 24.891. 367 . 716 

2.122.400.000 
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10. 

11. 

12. 

13. 
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Secretaria 
Assistência 

Geral de Saúde e 

Procuradoria Geral ............. . 

Ministério Público ............... . 

Auditorias Militares 

Poder Judiciário 

12.109.388.310 

840.115.104 

76.901.195 

769.400 111.670.618.052 

14. Justiça do Estado............................... 780.637.456' 
Total da Despesa por Subanexo .......... ...... 114.573.705.508 

Art. 4.° Fica o Poder Executivo autorizado a expedir, me· 
diante decretos, as tabelas explicativas de distribuição, às re· 
partições competentes para movimentá-las, das verbas de pessoat 
material, serviços e encargos, subvenções e auxílios, inativos e 
pensionistas, dívida pública, discriminadas nos anexos e sub· 
anexos por unidades orçamentárias. 

Parágrafo único. As dotações já centralizadas nos anexos .. 
para pessoal e para inativos e pensionistas, consideram-se con· 
signadas ao Departamento competente da Secretaria Geral de' 
Administração, ao qual caberá sua movimentação. 

Art. 5.° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos. 
suplementares, até o montante de Cr$ 1.500.000.000 para aten· 
der ao refôrço de dotações que se tornarem insuficientes. 

Art. 6.° Fica o Poder Executivo autorizado a realizar ope 
rações de crédito por antecipação de receita até o limite de 
Cr$ 6.000.000.000. 

An. 7.0 A estimativa das receitas e a prevIsao das despesa~ 
dos órgãos autônomos após a publicação constituirão anexos d:J 
presente Lei. 

Art. 8.° Revogam.se as disposições em contrário. 
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Um exame da Proposta Or
çamentária revelará também 
que o nôvo sistema de classifi
cação somente até certo ponto 
poderia ser considerado um 
programa _ As categorias das 
"despesas de custeio" seguem 
as linhas convencionais, tal 
como as várias "despesas de 
transferências", que se classifI
cam sob as várias unidades do 
govêrno _ O setor do "Desen
volvimento Econômico e So
cial", denominado Anexo 4, 
que abrange os principais in
vestimentos do govêrno para o 
ano de 1963, aproxima-se mais 
de uma base programática. 
Mesmo neste setor, entretanto, 
o próprio documento não cor
respondia ao que prometia o 
sumário, que dava os totais pa
ra os principais projetos_ A 
classif;icação principal do do
cumento orçamentário estav.l 
de acôrdo com as várias secre
tarias, mais do que com os pro
jetos _ Assim sendo, era impos
sível encontrar num mesmo lu
gar os vários projetos que for
mavam um determinado invc.,
timento, como, por exemplo, o 
quc se referia à saúde pública_ 

Em geral, porém, o documen
to refletia que passos impor-

tantes haviam sido dados na 
direção de um sistema orça
mentário mais informativo e 
especificamente focalizado _ O 
exemplo mais marcante consis
te na maneira diferente de tra
tar as subvenções em 1962 p 

1963 _ O documento orçamen
tário de 1962, classificado de 
acôrdo com as várias secreta
rias, não revela nada, essencial
mente, sôbre a escala de doa
ções especiais e auxIlios que o 
Estado concede a uma impres
sionante variedade de clubes, 
sociedades, grupos e organiza
ções. O orçamento de 1963, 
porém, indica que as Secreta
rias de Educação e Cultura, e 
a de Saúde deveriam conceder 
fundos a mais de 1.000 organi. 
zações diferentes. no valor de 
cê;ca de 600 milhões de cru· 
zeiros. A mera acumulação 
destas doações, cuja lista OCUp:l 

mais de 10 páginas, pareceria 
em si uma aquisição positiva 
para o processo de formulação 
de decisões. Desde o ponto de
\\ista político, a lista dos fa· 
vorecidos é interessantíssima e 
consiste numa verdadeira revc
lação dos tipos de organizaçõe~ 
às quais o govêrno deve dar 
assistência. Por exemplo, o 
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Estado contribui financeira
mente para 45 conselhos estu
dantis, nas várias faculdades 
das três universidades do Rio, 
com quantias que em alguns 
casos chegam a Cr$ 1.000.000. 
Outras doações incluem uma 
variedade de clubes desporti
vos, várias associações esporti
vas, diferentes tipos de musem 
e clubes sociais. O Touring 
Club do Brasil recebe ..... . 
Cr$ 2.000.000; e a Sociedadt' 
Religiosa Talmud Torah rece
be Cr$ 200.000. (.) 

o 01'çamento é entregue à 
Assl'mbléia 

Como recebeu a Assembléü 
êste grande progresso no orça
mento do Estado? Em primei
ro lugar, a época para apre
sentar o orçamento, isto é, fins 
de agôsto, era um pouco anor
mal, mesmo num país de his
tória tão turbulenta como o 
Brasil. A nação encontrava-se 
perto do caos; a inflação pio-

rava todos os dias; d Governa 
dor Lacerda atacava o Presi
dente Goulart; e havia a 
ameaça de uma greve geral. 
Como se isto não fôsse suficien
te, aproximavam-se as eleições 
de 6 de outubro. A campanha 
eleitoral, com seus discursos e 
comícios, era a preocupação 
cen traI de tôda a população. 
Quase todos os postes ostenta
vam faixas de propaganda elei
toral, e a cidade parecia um 
enorme catálogo de telefones. 
Os edifícios e as paredes esta
vam desfigurados por uma pa
rada mdnótona de restos enw:
lhecidos. 

O resultado dêste ambiente 
foi que apenas percebia-se que 
havia um orçamento a discu
tir. O Jornal do Brasil infor
mava a 2 de setembro que o 
orçamento apresentava um 
deficit de 9 bilhões. Não men
cionou, no entanto, que se tra
tava de um progresso notávd 
em comparação com o orça
mento do ano anterior, cujas 

<') Como explicaremos mais adiante, as decisões sôbre quais as ins
tituições que se beneficiam do sistema de subvenções são tomadas 
através de negociações na ~embléia. Em princípio, determina-se 
uma quantia total para tal fim e cada deputado, então, obtém sua 
parte para distribuir às organizações que deseje favorecer. 

~;-:' i.'~?·;h\ I 
· ... :o,)<$:~i'f· i ;'t'~úHn Vc~ 1 
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despesas, orçadas em 52 mi
lhões, montavam a 17 milhões 
mais que a receita. O segundo 
parágrafo do artigo chegava a 
mencionar a nova forma de oro 
çamento, dizendo que "o orça
mento do Estado, foi apresen
tado, pela primeira vez, com 
uma especificação de despesas 
abrangendo uma série de pro
gramas, organizados pelo Go
vêrno nas várias secretarias. 
Além disto dava conta das 
despesas de cada unidade ou 
órgão independente de cada se
cretaria". Não havia comentá
rios dos deputados. Outros jor
nais contavam histórias do mes
mo gênero. 

Entretanto, a falta de comen
tários jornalísticos não ocultou 
o fato de que o nôvo orçamento 
constituiria uma fonte de difi
culdades para o Governador 
Lacerda. Um dos problemas 
era a própria forma do docu
mento, que não seguia a exi
gência do antigo Distrito Fe
deral de respeitar as normas 
federais. Uma vez que o nôvo 
orçamento modificava o siste
ma de classificação que havi:1 
adotado de acôrdo com o CÓ
d;.go de Contabilidade, era 
quase inevitável que suscitasse 

discussões. O problema, na 
verdade, havia sido constante
mente suscitado desde que o 
nôvo Estado da Guanabara ha
via substituído o antigo Dis
trito Federal, em 1960. Mui
tas normas foram mantidas por 
falta de tempo para modificá
las. Numa oportunidade, en· 
tretanto, o Estado tinha obe
decido aos antigos padrões, e 
surgiu então o problema da le
gitimidade das modificações_ 
N estas circunstâncias, tinha o 
Governador o direito de não 
respeitar a lei do antigo Dis
trito Federal na elaboração de 
seu nôvo orçamento? 

N o entanto, questão real
mente importante, era a con
cessão de poder financeiro ao 
Governador Lacerda. Esta con
cessão encontrava-se em três 
propostas, sendo que apenas 
uma delas, a primeira, real
mente era nova. Estas propos
tas eram as seguintes: 

1. Identificada como Arti
go 4, a primeira dizia: 
Fica o Poder Executivo 
autorizado a expedir, 
mediante decretos, as 
tabelas explicativas de 
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distribuição, às reparti
ções competentes para 
movimentá-ilas, das ver
bas de pessoal, material, 
serviços e encargos sub
venções e auxílios, ina
tivos e pensionistas, dí
vida pública, discrimi
nadas nos anexos e sub
anexos por unidades or
çamentárias. 

2 . A segunda, artigo 5, au· 
torizava o Governador 
a: 
... abrir créditos suple
mentares, até o montan
te de Cr$ 1.500.000.000 
(um bilhão e quinhen
tos milhões de cruzei
ros) para atender ao re
fôrço de dotações que se 
tornarem insuficientes. 

~. A terceira, artigo 6, au
torizava o Governador 
a: 
... realizar operações de 
crédito por antecipação 
de receita até d limite 
de Cr$ 6.000.000.000 
(seis bilhões de cruzei

ros) . 

No ano anterior, duas das 
propostas não ostentavam di-

ferenças apreciáveis. O arti
go 5, por exemplo, partia da 
exigência constitucional de re
servar 5% da receita prevista 
para as despesas imprevistas. 
A redação do orçamento de 
1962 e do de 1963 eram pràti· 
camente a mesma, exceto a 
quantia tdtal que havia sido 
aumentada de um bilhão para 
um bilhão e meio. A redação 
do artigo 6 também era exata
mente a mesma nos dois orça
mentos, exceto a quantia que 
havia sido dobrada de 3 para 
6 bilhões de cruzeiros, como 
ocorreu aliás na totalidade do 
orçamento. 

O artigo 4 abordava o ponto 
mais importante quanto à con
cessão de maior poder ao Go
vernador. A oposição protes
tou alegando que o artigo con
cedia ao Governador liberdade 
para fazer o que bem enten
desse com os vários itens do 
orçamento. Embora o orça
mento pudesse de certa forma 
ser votado, alegava-se qué o 
artigo 4 concedia ao Governa
dor liberdade para efetuaI 
qualquer modificação que de
sejasse, o que foi chamado uma 
"verdadeira" delegação de po
dêres. Argumentava-se, tam-
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bém, que, caso tal artigo fôsse 
aprovado, a Assembléia não 
teria mais razão de ser. Além 
do antagonismo geral do Par· 
tido Trabalhista contra o Go
vernador, os deputados d.l 
_Maioria também começaram a 
alimentar algumas dúvidas. 
Significava isto que o Gover
nador poderia fazer as modifi
cações que desejasse nos pro
jetos que mais interessassem 
aos Deputados? Em caso posi
tivo, a capacidade de barga
nha de um deputado, indivi
dualmente, em suas relaçõe, 
com o Governador, ficaria aIn
da mais debilitada. 

A batalha do artigo 4 atin
giu o artigo 6, que passou a 
ser considerado como parte da 
delegação de podêres, embora 
houvesse sido aceito no ano 
anterior. Agora, porém, era 

considerado um "cheque em 
branco" de seis bilhões a fa
vor do Governador. O artigo 5, 
igualmente, passou a ser discu
tido pelas mesmas razões. Con
siderava-se que o Governador 
Lacerda tinha, em geral, dema
siada liberdade para utilizar 
êsses fundos. 

Assim, os eternos problemas 
implicados numa controvérsi.\ 
orçament,íria - escala de des
pesas, volume do deficit, polí
tica de impostos e assim por 
diante - desapareciam em face, 
da grave luta entre o legislati
vo e o executivo sÔbre eiemen
tos de importância fundamen
tal em suas relações. Natural
mente, o conflito entre os doi~ 
é evidente em quase tôdas ,IS 

batalhas legislativas; mas a 
presença dos artigos espeCIaIs 
parecia aguçar a controvérsia. 
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:\ estratégia do Execu tivo e 
<la \Iaioria logo tornou-se cla· 
ra. Com todo mundo ocupado 
com as eleições e portanto sem 
possibilidade ele considerar 
realmente o orçamento, arguo 
mu1taYa-se que a única alter
nati\:l era aprová-lo tal com') 
ha\Ía sido apresentado. A 24 
de ~ctembro, cêrca de duas se
manas antes das eleições de (i 

de outubro, o Presidente Ba
leeiro e dois membros de SU;J 

(omissão entrevistaram-se com 
o Secretário elas l'inanças para 
discu tir a situação e, em espe
<ial, o problema ela delegação 
de podêres. Depois da entre
vista, o Presidente Baleeiro co
mentou que não havia "outri! 
alternativa senão votar a pro
posta orçamentária apresenta
da pelo Governador Carlos La
(cnla. .. mesmo com a delega
ção de podêres contida no ar-

ligo 4 ... " Ao comentar a en
trevista O Globo observou que, 
de acôrdo com o artigo 4, 
" ... sómente a verba total es
taria consignada no orçamen
to, deixando a tarefa de uma 
distribuição de fundos a pos
leriori a cargo do Executivo". 

O problema da incompatibi
lidade entre as classificações do 
nôvQ orçamento e o artigo 50 
do Código de Contabilida
de, de acôrdo com o qual os 
antigos orçamentos haviam 
sido elaborados, também foi 
suscitado na entrevista. Era 
óbvio, naturalmente, que a 
oposição exploraria o mais que 
pudesse esta questão técnica. 
Não obstante, já estavam sen
do tomadas as medidas para 
introduzir, através da Comis
são de Orçamento e I'inanças, 
a legislação que permitisse cor
rigir a dificuldade. 
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Outro problema, pouco di">
cutido nesta fase do processo, 
achava-se por trás dos bastido
res; a importância cada vez 
menor do Tribunal de Contas. 
O próprio Presidente do Tri
bunal tinha autoridade para 
alegar que o Tribunal fiscali
zaria apenas cêrca de 5% das 
transações totais do Estado, da 
Guanabara. O problema mais 
imediato era a situação (I;t 

Fundação Leão XIII, que fun
donava independentemente d.1 
fiscalização do Tribunal de 
Contas, e à qual o Governador 
planejava destinar 2.132.000.000 
de cruzeiros para a construção 
de casas populares, especial
mente nas favelas. Tratava-se 
de um assunto especiamente 
delicado para o Partido Tra
balhista. !ste partido apoia
va-se nas classe menos privi
legiadas e um plano de ação 
eficaz do Governador Lacer
da em benefício das favelas 
evidentemente não interessava 
ao Partido Trabalhista. Não 
era a questão do dinheiro em 
~i, mas sim, o fato ele partici. 
par do plano e do crédito qu:..' 
dêle decorreria. Um órgão 

como a Fundaç'ão Leão XIII, 
claramente dominado pelo Go
vernador, mas sem verdadeiras 
responsabilidades para com a 
Assi:lllbléia ou com ó Tribunal 
de Contas, não se prestava a 
tal. 

Já estava demonstrado que o 
Tribunal de Contas era um 
aliado do Partido Trabalhista 
nesta batalha. Anteriormente, 
como disse o líder da oposição, 
Saldanha Coelho, o Tribunal 
recusara-se a registrar 918 mi
lhões de cruzeiros de um COIl

trato com a Fundação alegan
do que violava o Código de 
Contabilidade. CI

') 

Quanto ao problema geral dQ 
Tribunal, dois fatôres de larg<? 
alcance estavam agindo no se~ 
tido de modificar suas funçõe, 
e seus contatos tradicionais, 
Em primeiro lugar, a inflação 
que, em 1962, crescia à ra7.ão 
de 5 % ao mês. Como obser
vou Sandra Cavalcanti na As
sembléia, dez anos antes, :10 ou 
40 dias não teriam muita inl
portância no processo admini.s
trativo. A inflação, porém. ha
via modificado "completamcn-

(. ) Estado da Guanabara, Diário da Assembléia Legislativa, (Riq 
n.o 178, 14 de novembro de 1962), pág. 2444. 
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te" o sistema financeiro do Es
tado. Com uma média tão 
alta por mês de aumento do 
cmto de vida, o desejo da ad
ministração de apressar as ne
gociações era muito compreen
sível. Também, no caso dos 
gTandes contratos, quando os 
pre~'os subiam, atingiam a casa 
dos ~O%. 

O segundo fator foi um prin
cípio de "desconcentração" do 
goVtTnO do Brasil em geral, 
como disse Carlos Lacerda. A 
hierarquia do govêrno tornara
se t;1O rígida que alcançava já 
um ponto inoperante. O resul
tado foi que várias formas autô
I~omas de govêrno foram cria
<1,as em todos os âmbitos gover
n'amentais - Federal, Estadual e 
Municipal. tstes novos órgãm 
eram, com freqüência, autar
quias que funcionavam de m:!.
neila bastante similar a outro: 
(''''gãos do govêrno, exceto que 
seus orçamentos e ~uas ativict~ .. · 
des financeil,ls não eram, en, 
ge. aI, controlados de acôrüu 
u,m :I tradição. Orna destas ~n
tid"des l':ra a SORSAl\', St pe, 
rintcndência de Urbanização (' 
Saneainento. Cilada antes de 
Lacerda, estava incumbida da 
abertura de ~·.Jas e estrada~, 

mais tarde passou a controlar 
o Departamento de Águas e 
l'~sgostos. Em outros casos fo· 
ram atribuídos a órgãos mais 
antigos, como a Fundação L~ão 
XIII, novas [unções governa
mentais regidas pelo direito 
privado. O Contrôle principal 
partia do poder de nomeação 
ele que dispunha o Governador. 
Finalmente, as companhias mis
tas, também independentes de 
contrtJIe financeiro e regida~ 
pelo direi to privado. Estas en
tidades eram teóricamente fi
nanciadas pelo capital público 
e priYaclo; em última análise, 
porém, o capital era quase qth~ 
totalmente privado. O Banco 
do Estado da Guanabara, por 
exemplo, é uma emprêsa mista. 

O resultado prático dêstC3 
acontecimentos, que consti
tuíam uma resposta óbvia ao 
fracasso da reforma administra
tiva nos órgãos tradicionais, foi 
reduzir a importância de certos 
cargos do govêrno. Em primeiro 
lugar, a Assembléia {oi muito 
atingida, pois êsses órgãos fun 
cionayam em geral fora de seu 
;imbito. O mesmo aconteceu 
com o Tribunal de Contas. Por 
outro lado, os novos órgãos ten
diam a reforçar o poder do Che-
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fe do Executivo. Por meio do 
poder de nomeação, o Governa
dor geralmente controlava sua 
direção com rédeas curtas. Ou
tra vantagem desta situação era 
que a Assembléia e o Tribunal 
de Contas ao não participar da 
fiscalização, o Chefe do Exe
<utivo era na verdade o úmco 
a dominar a situação. 

As preocupações do Partido 
Trabalhista eram, pois, perfei
tamente compreensíveis. A do
tação da Fundação Leão XIII 
resolvia simplesmente um anti
go problema do govêrno bra
sileiro em geral. 

No entanto, nos últimos dias 
de setembro, Saldanha Coelho e 
seus colegas tinham coisas mais 
importantes com que preo
<:upar-se do que o orçamento da 
Fundação Leão XIII. A 6 de 
Qutubro ia ser decidido o con
trôle da Assembléia, que no mo
mento era dominada pelos par
tidários de Lacerda. Mesmo de
pois que a maioria dos cariocas 
tivesse comparecido às urnas 
num domingo de sol escaldant':!, 
muito tempo deveria passar até 
que os deputados voltassem às 
suas leis. A apuração dos votos 
no Brasil é uma emprêsa imen-

sa e lenta. No estádio do Ma
racanã, que comporta 100.000 
pessoas sentadas, dá-se início à 
carcação dos votos, anunciad,t 
num placar escrito a mão. 
Acompanham a apuração os 
funcionários encarregados da 
mesma, os representantes dos 
vários partidos políticos (12 
concorreram às eleições) e o 
público em geral. As estações 
de rádio, os jornais e a televi
são, acompanham a apuração 
através de seus representantes. 
transmitindo as últimas no
tícias. 

Quase nos últimos dias de 
outubro, aproximadamente no 
dia 20, é que o resultado das 
eleições foi definitivamente co
nhecido. Em outras partes do 
país, a apuração prosseguiu 
lentamente e foi necessário 
quase todo o mês de outubro 
para que o resultado fôsse ob
tido. 

O resultado não foi muito 
consolador para Lacerda e 
para os partidários da UDN. 
Lopo Coelho, Presidente da As
sembléia e candidato de Lacer
da para Vice-Governador, foi 
derrotado. O único candida to 
da UDN, dos quatro que con· 
correram aos postos no Senado 
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Federal, alcançou o terceiro lu
gar, atrás dos candidatos do 
Partido Trabalhista e do PSD. 
Nesta ocasião, Leonel Brizzob 
obteve sua grande vitória. 

Por outro lado, a UDN con
seguiu manter sua posição como 
o partido da maioria na Assem· 
bléia Legislativa por uma es
treita margem sôbre o Partido 
Trabalhista. tstes dois partidos 
obtiveram mais votos do que 
todos os outros partidos juntos. 
Não obstante, nenhum outro 
partido alcançou a maioria. Ba
leeiro, Presidente da Comissão 
de Orçamento e Finanças, aS'iim 
como o líder da maioria, Ama· 
ral Neto, elegeram-se deputa
dos da Câmara Federal. 

Pouco depois das eleições. 
Amaral Neto manifestou publi. 
camente suas intenções de su
ceder Lacerda como Governa
dor do Estado da Guanabara, 
e culpou Lacerda pela derr?ta 
do partido, atacando espeCial
mente o sistema de administra
ção regional que havia sido ado
tado por decreto legislativo. As 
manifestações públicas de Ama
ral Neto contra Lacerda, após 
as eleições, reduziram sua imo 
portância na Assembléia Legis-

lativa, na qual deveria exercer 
seu mandato até janeiro de 
1963, ficando, virtualmente li
qüidado como líder da maioria. 

Como resultado dêstes acon
tecimentos, somente nos fins de 
outubro - um mês apenas antes 
da data exigida pela Constitui
ção - o orçamento passou :l ser 
discutido seriamente. A posição 
da maioria continuava a mes
ma, como observou Sanda Ca
valcanti, que chamou a atenção 
para o fato de que a data fixa
da para a aprovação da Assem
bléia aproximava-se ràpidamen
te. Sandra Cavalcanti recordou 
à Assembléia que o fato de não 
ser aprovado o orçamento au
tomàticamente significaria :nan
ter o orçamento em vigor, caso 
em que as despesas orçadas che
gariam a 52 bilhões de cruzei
ros e não aos 114 bilhões proje
tados para 1963. Com a infla
ção, esta pnssibilidade não era 
admissível. "A oposição seri:! 
responsável por êste crime con
tra a população da Guanaba
ra", disse ela. 

Por ou tro lado, a oposição 
não ficou muito impressionada 
pelo argumento de Sandra C.1-
vaJcanti. Em geral, a tática em-
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pregada era adiar a decisão. 
Constantemente, manifestava-se 
o receio de violar o Código de 
Contabilidade. Caso as exigên
óas fundamentais ela oposição 
não fôssem satisfeitas, declarou 
o líder Saldanha Coelho, êle 
estaria pronto a apresentar ou
tro orçamento. A 29 ele outu
bro, lançou-se mão de uma tilti
ca muito comum nos processos 
legislativos brasileiros. para 
opor-se ao relatório final do 
Projeto 610 que teria resolvido 
o problema do Código de Con
tabilidade. A oposição simples
mente retirou-se do recinto da 
Câmara, que ficou assim sem 
quorum para receber e aprovar 
o relatório. Como observou um 
antigo deputado, "uma das ta
refas constantes do líder no 
Brasil é obter a presença de nú
mero suficiente de deputados na 
Assembléia para conseguir a vi
tória que considera sua". Neste 
caso a tática do adiamento (da 
obstrução) foi utilizada pela 
Comissão de Orçamento e Fi
nanças para tentar acabar com 
o problema da incompatibili
dade entre o nôvo orçamento e 
as normas federais. O pr, .. jcto 
6 I O simplesmente elim. \ I JU 

qualquer exigência de ades;"ío 
ao Código. 

Embora a oposião fizes5~ gr;:
ves declarações e emprcg.lsse 
várias táticas para adiar a apro. 
vação do orçamento, a impres
são geral parecia ser a de que o 
orçamento seria aprovado no 
tempo previsto. O verdadeirt> 
problema consistia em sabe. 
quantas concessões o Partido 
Trabalhista obteria no orç:" 
mento. Embora fôsse de esperar 
que o líder da oposição. Sal
danha Coelho apresentasse ou
tro orçamento, era pouco pro
vável que fôsse considerà"el
mente diferente daquele do go
vernador. Os problemas entre a 
maioria e a minoria eram, por 
certo, bastante reai~: no entan· 
to, merece atenção o fato l'e 
que o campo de discussões de 
que dispunham não era tã<\
grande quanto se poderia se su
por. A tática da obtenção dQ 
adiamento poderia ser utilizada 
durante tanto tempo porque a 
penalidade imposta pela Cons
tituição - isto é o orçamento 
antigo - era muito onerosa 
para ser aceita. Não havia 
igualmente, nenhum cntenô 
~f)bre a política de de~p~sa5. A 
Assembléia não podia Jllmen, 
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tal' a quantia proposta pelo go
,'ernador; e impor reduções, em 
momentos de tanta inflação, 
limitava muito os tipos de en
não era uma idéia muito inte
ressante. O item relativo ao 
veto do Governador, também 
limit;na muito os tipos de en
tendimentos que os deputados 
poderiam encetar com o Chefe 
do Executivo. 

No princípio de novembro, 
Carlos Lacerda partiu para 
uma viagem à Europa, só vol
tando em dezembro, quando a 
luta em tôrno do orçamento 
jà ha\'Ía sido resolvida. Duran
te a sua ausência, Lopo Coelho, 
derrotado como candidato a 
Vice-Governador em fi de outu
bro, assumiu o mais alto pos
to executivo do Estado. Ao con
trário do Governador Lacerda, 
que ~e mantinha afastado do 
plenário, Lopo Coelho agiu 
muito, pessoalmente, no Palá
cio Legislativo. 

A () de novembro, os enten
dimentos tomaram um aspecto 
realmente sério. Lopo Coelho 
reuniu-se com os líderes da opo
SIção e consultou Amaral Neto, 
Aliomar Baleeiro e Sandra Ca
~vakanti. A oposição parecia ter 

três exigências fundamentais: 
(a) eliminação dos artigos 4 e 

6, retirando assim qualquer de
legação de podêres ao Governa
dor; (b) um sistema de votação 
igual ao que existia na Assem· 
bléia durante o ano anterior; e 
(c) fiscalização de todos os ór

gãos estaduais pelo Tribunal 
de Contas. 

A exigência quanto ao siste
ma ele votação provocou pou
ca reação. Como veremos maIS 
adiante, cada ano adotam-se 
normas para a deliberação do 
orçamento, mas êste passo ain
da não havia sido dado. Não 
parecia haver objeções para que 
fôssem seguidas as normas ano 
teriores. 

A exigência que se referia à 
eliminação dos artigos 4 e 6 e 
à fiscalização de todos os ór
gãos estaduais pelo Tribunal 
de Contas, constituía o verda
deiro problema. Por outro lado, 
não havia mais preocupação 
quanto à compatibilidade da 
nova forma orçamentária com 
o Código de Contabilidade. A 
aprovação do Projeto 610 ha
via afastado êste problema. 

A discussão de 6 de novem
bro foi em grande parte infor-
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mal, pois o Governador Lapa 
Coelho tratou de estabelecer a 
natureza das exigências da opo
sição. Descobriu, no entanto, 
<lue a pressão a favor de maio
res restrições não partia somen
te do Partido Trabalhista e de 
seus adeptos mais próximos. 
Dentro da própria UDN havia 
algumas opiniões a favor da ati
tude do Partido Trabalhista. 
Frota Aguiar (UDN) , por 
exemplo, presidente em exercí
cio da Câmara, assumiu a mes
ma atitude. Alguns dos parti
dos pequenos que freqüente
mente cooperavam com a UDN. 
tal como o Partido Libertador, 
também opuseram-se às exigên
cias do Governador Lacerda; e 
o PSD, representado por Gama 
'Filho, assim como o Social 
Progressista (PSP) , centrista, 
igualmente tomaram posição 
com o Partido Trabalhista nes
ta questão. 

O Relator Geral do Orça
mento, Sandra Cavalcanti, e o 
Presidente da Comissão de Or
çamento e Finanças, Aliomar 
Baleeiro, defenderam a aprova
ção do orçamento tal como era 
apresentado. A Deputada Ca
valcanti era a mais obstinad3, 
especialmente no tocante à per-

manência do art. 4. Nesse mo
mento, no entanto, nem a De· 
putada Cavalcanti, nem Baleei
ro, estavam bem certos das exi
gências da oposição. Baleeiro 
estava francamente preocupa
do com as possibilidades de que 
não fôsse aprovado um orça
mento. Tanto tempo havia sidú 
perdido com os debates na As
sembléia, que êle temia pudes
se o menor contratempo pôr 
em perigo todo o projeto. 

A discussão entre Lapa Coe
lho c os deputados anunciava
se nos jornais como tendo re
solvido todos os problemas bá
sicos, mas a verdade não era 
esta. Não obstante, Lapa Coe
lho assumiu um compromisso 
importante ao concordar em 

promulgar um mandato do exe
cutivo autorizando o Tribunal 
de Contas a fiscalizar os vários 
órgãos estaduais autônomos. 
N essa mesma noi te, a oposição 
reuniu-se de portas fechadas a 
fim de formular suas exigên. 
cias de maneira mais específi. 
ca. 

No dia seguinte, 7 de novem· 
bro, o Governador em exercício, 
Lapa Coelho, reuniu-se duran
te duas horas, a portas fecha
das, no Palácio do Govêrno. 
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com as mesmas pessoas com 
<lHe se havia reunido no dia 
anterior. A discussão concen
trou-se no art. 4 e sua eli
minação. O tipo de discussão 
foi o mesmo; o art. 4 represen
tava uma "verdadeira delega· 
ção de poderes" concedida pelo 
Legislativo ao Executivo. A 
posição da Deputada Cavalcan
ti foi considerada como "in
transigente" em sua insistência 
para manter o art. 4, que per
mitiria o Chefe do Executivo 
"utilizar fundos sem nenhuma 
fiscalização". Para resolver (l 

impasse, Lopo Coelho formou 
uma comissão de quatro peso 
soas dirigidas por Aliomar Ba
leeiro, e constituída por repre
sentantes do PTB e outros par
tidos, incumbindo-a de estudaI 
o assunto e de resolver "as exi· 
gências da oposição, especial
mente no tocante à questão d:l 
delegação de podêres e à pre
sença do Tribunal de Contas 
nos órg'ãos descentralizados da 
administração estadual". A Co
missão deveria reunir-se no dia 
seguinte, e Baleeiro dizia ter es
peranças de que nesta ocasião 
as exigências da oposição "m:.l
nifestadas de maneira específi
ca" seriam dadas a conhecer. 

Parecia óbvio, no entanto. 
que a oposição sairia vencendo. 
() jornal Correio da Manhii. in
formou que "a maioria dos de
putados, mesmo aquêles parti
dários do Govêrno" estavam 
contra o Governador. As emen
das propostas pelo Partido Tra
balhista estavam "pràticamente' 
garantidas", em virtude do acôr-
do e do apoio de Lopo Coelho .. 

A Comissão Baleeiro reuniu
se, conforme combinado, com 
Saldanha Coelho como repr~

sentante do Partido Trabalhis
ta e como relator das princi
pais exigências. Os outros doi~ 
membros da Comissão perten
ciam ao PSD e ao PRo SaldanhJ 
Coelho insistiu, como antes, na 
eliminação dos arts. 4, 5 e 6 da 
proposta orçamentária e na pro
mulgação imediata do decreto 
que autol'izava a fiscalizaçJ.o 
pelo Tribunal de Contas do.; 
órgãos estaduais autônomo;;. 
Além disto, fêz outras exigên
cias, pedindo que a soma de 
dois bilhões e vinte milhões de 
cruzeiros fôsse retirada da Fun
dação Leão XIII e outorgach 
ao Departamento de Assistên
cia Social, colocando assim ü 

programa sob a fiscalização da 
Assembléia. Exigiu-se também 
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maior minúcia em alguns item 
<lo orçamento. 

As exigências do Partido Tra
balhista eram, em geral, aceita
veis por parte da maioria. San
,dra Cavalcanti manifestou que 
tais exigências não eram tantas 
quanto se esperava, e comen· 
tando o assunto numa entrevis
ta no Jornal do Brasil, disse: 
"A oposição pediu menos do 
'que estávamos dispostos a ofe
recer. O que faltou anterior
mente foi um entendimento, o 
qual a oposição sempre tratou 
de evitar. Quando o diálogo 
substituiu o impedimento, tudo 
parecia indicar que teríamos o 
orçamento dentro do tempo 
ex1igido". 

No entretanto, quando Alio
mar Baleeiro recorreu ao Go
vernador em exercício encon
trou-se em dificuldades. Lopo 
Coelho ainda estava disposto a 
promulgar o decreto que auto
rizava a fiscalização do Tribu
nal de Contas e a fazer outras 
concessões, mas não estava pre
parado para sacrificar o art. 6 
da mensagem original que con
cedia ao Govêrno o direito de 
fazer um empréstimo de 6 bi
lhões de cruzeiros antecipada-

mente sôbre os impostos a re
ceber e a utilizar o dinheiro 
onde fôsse necessário. Não se 
tratava, no entanto, de uma dis 
posição excepcional e havia :t
gurado na lei orçamentária do 
ano anterior; apenas a quan
tia era outra. 

Lopo Coelho parecia agir por 
conta própria nesse assunto. O 
Governador Lacerda estava em 
Roma, no momento, e manti
nha-se em contato com o gover
nador em exercício sôbre outros 
assuntos, como por exemplo, 
emissão de títulos para o "me
tropolitano", mas não havia 
nenhuma indicação de que êle 
acompanhasse os debates em 
tôrno do orçamento. Era óbvio, 
no entanto, que havia perspec
tivas de um acôrdo geral na 
Assembléia. Quanto ;\ transfe
rência de dotação da Fundação 
Leão XIII para o Departamen
to de AS3istência Social, por 
exemplo, a maior parte da pre~
são partia do PSD e de elemen
tos da própria UDN. 

A Comissão Baleeiro reuniu
se outra vez a 9 de novembro 
e nesta ocasião pôde chegar a 
compromissos aceitáveis por 
todos os interessados. O maldi-
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to artigo 4 foi pôsto de lado, 
ficando apenas um parágrafo 
inócuo referindo-se à concessão 
de fundos destinados aos pen
sionistas e inativos para a Se
cretaria Administrativa. Os arts. 
5 e 6, por outro lado, foram 
mantidos. Em todos os casos o 
poder do Chefe do Executivo 
sofreu restrições. A utilização 
do bilhão e meio de cruzeiros 
do fundo de contingência (art. 
5), para o pagamento de fun
cionários, estava impll.citamen
te proibido. :t:'.stes fundos deve
riam ser utilizados somente 
para material, serviços e forne
cimento, pensões, e para o ser
viço da dívida pública. Por ou
tro lado as quantias levantadas 
por antecipação sôbre os impos
tos a serem cobrados (seis bi· 
lhões de cruzeiros menciona
dos no art. 6), SOmente pode
riam ser utilizadas para o pa
gamento de funcionários. 

Outros acôrdos também fo
ram aprovados: (a) o Execu
tivo deveria promulgar um de
creto colocando os órgãos au
tônomos sob a fiscalização do 
Tribunal de Contas, o que foi 
feito a 8 de novembro, e tam
bém preparar um projeto de 
lei sôbre o assunto; (b) a quan-

flia consignada à Fundação 
Leão XIII fui r~uuzida a 30 
milhões para fins de manuten
ção e mais de 2 bilhões foram 
transferidos para o Departa
mento de Assistência Social; (c) 
a quantia de dois bilhões de
cruzeiros, destinada ao "Desen· 
volvimento Econômico da Gua
nabara", deveI1ia ser mais por
menorizada; (d) o mesmo de
veria ser feito quanto aos dois 
bilhões de cruzeiros destinados 
às obras públicas. 

Tanto Aliomar Baleeiro COllTL> 

Saldanha Coelho levaram es
tas propostas aos seus respecti
vos grupos partidários e obri.
veram sua aprovação. Assim o .. 
jornais informaram que a apro
vação da lei orçamentária para 
1963 estava assegurada. O Gl()· 
bo ~nformou que as negocia
ções entre os líderes partidários 
haviam terminado de maneira 
satisfatória. O tempo de q tI'" 

dispunha, porém, estava quase 
esgotado. O orçamento aind:l 
não havia sido lançado ao de
bate na Câmara e as norma~ 

para sua consideração ainda 
não tinham sido aprovadas. 
Com apenas 20 dias de prazo, 
qualquer pequena dificuldade 
poderia ainda fazer com que o 



ORÇ'.AMENTO-PROGRAMA DA GUANABARA 49 

Estado da Guanabara tivesse 
que funcionar com os recursos 
previstos para 1962. A adoção 
de um procedimento para a 
consideração do orçamento era 
especialmente crítica, pois a 
tradição exigia que uma deter
minada quantia fôsse reserva
da para os projetos de interês
se de cada deputado. A quan
tia e a modalidade de distri
buição dêste gesto de grandeza, 
entre as 30 pessoas interessadas, 
constituíam questões de gran
de importância. Era óbvio que 
êstes fundos eram uma questão 
de vida ou morte nas lutas po
líticas. 

O Relator Geral, Sandra Ca
valcanti, desenvolvia grande ati
vidade neste setor. Segundo a 
Deputada Cavalcanti, "nunca 
d'antes houvera tanta generosi 
dade para servir aos interêsses 
individuais dos deputados e, 
neste caso, verificava-se um rom
pimento com o passado e, como 
Relator Geral, ela não estava 
mais reservando a metade dês
ses fundos para utilizá-los e1:1 
própria em sua política. :f'.~tes 
fundos estavam sendo "eqüita
tivamente" divididos entre 1.0-

dos os deputados e cada um te
ria fundos disponíveis para m-

serir no orçamento de seus pro
jetos especiais de calçamento de 
ruas, abastecimento de água, 
eletricidade, escolas e vários ou
tros tipos de assistência a org,\
ni7ações específicas. 

Mas, o que talvez seja mais 
importante do que estas com
binações era o fato de que se 
havia chegado a um elevado 
grau de consenso na Assembléia 
quanto às restrições do poder 
do Governador. A oposição ob
teve grande parte das honras 
da vitória, mas, na realidade, 
foi colocada na situação de 
apresentar as exigências de qua
se tôda a Assembléia. Gama Fi
lho, do PSD, por exemplo, di
rigiu uma boa parte da luta em 
favor do Tribunal de Contas. 
Seu pai, como já dissemos, era 
o Presidente do Tribunal. Os 
representantes do Partido So
cial Progressista e do Partido 
Republicano tomaram a dire· 
ção na questão da limitação do 
emprêgo do dinheiro antecipa. 
do sôbre os impostos para o 
pagamento do funcionário. 
Frota Aguiar, Presidente em 
exercício da Assembléia e mem
bro da UDN, foi um dos prin
cipais personagens, assim como 
Gama Filho, no caso do art. 4. 
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e participaram também ativa
mente na transferência dos fun
dos da Fundação Leão XIII 
para a Secretaria de Assistência 
Social. Na verdade, de acôrdo 
com os dados existentes, não 
csta\"a de maneira alguma, cla
ro quem deveria participar em 
-que reunião partid{lria. A con
fusão fêz com que o O Globo 
publicasse um comentário, que 
certamente parecia ser uma in
·coerência, mas que estava muito 
perto da realidade. O vesper
tino mais importante do Rio 
dizia: "uma grande parte da As· 
sembléia concordou com as exi. 
gências da oposição, que, por 
outro lado, já haviam sido for
mulados por elementos da pró. 
pria maioria ... " 

A despeito da urgência do 
or,amento, o Governador La
<:el:da insistia na Europa que a 
Assembléia tomasse as medidas 
finais para aprovar sua emissão 
maçissa de títulos relativos ao 
transporte e às obras públicas. 
A aprovação da medida, antes 
da adoção do orçamento, era 
necessana em virtude da exi
gência da constituição que de
terminava que todo financia
mento, para ser efetivo num 
.anel fiscal, teria qu~ ser aprova-

do antes do orçamento. Havia 
bastante simpatia a favor d.! 
emissão de títulos e pouca opo
~ição. O Partido Trabalhista 
prometeu que a segunda linha 
de subterrâneo iria até a Zona 
Norte. Na discussão sôbre a 
emissão de títulos, entretanto, 
realizada a 12 de novenlbro, a 
questão do Tribunal de Contas 
voltou à baila. Saldanha Coe
lho e Sandra Cavalcanti deba
teram o assunto energicamente, 
demonstrando que o .1rôrdo 
não era tão completo (planto 
parecia informar a imprensa. 

Além da emissão de títulos, 
havia também uma nova pro
posta de imposto de parte do 
Chefe do Executivo, que pare
cia ser pelo menos em parte, 
uma reação aos problemas do 
Governador Lacerda durante a 
campanha. Um dos pontos mui
to atacados na ocasião havia 
sido o aumento dos impostos e 
das taxas de vários serviços pú
blicos. Agora o Executivo pro
punha um corte em certos im
postos prediais. A idéia geral 
da proposta era reduzir os im
postos na zona urbana de 12 a 
10%, na suburbana, com ruas 
calçadas e esgotos, de 10 a 8~~ 
e na zona rural de 6 a 1/'li' 
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Desde o princípio, parecia cla
ro que as novas taxas propos
tas encontrariam dificuldade. 
Alguns consideravam que esta 
medida não passava de um ges
to quanto mais que o grande 
contribuinte era o imposto de 
vendas que havia subido a 25% 
no ano anterior. Aliomar Ba
leei ro estava coptrariado por 
dois motivos: (a) achava que o 
procedimento era errado, as no
vas rendas propostas deveria!ll 
vir juntamente com o orçamen
to em agôsto, e não mais tar
de; (b) ligava a proposta a ou
tra modificação que favorecia 
as grandes emprêsas. O resulta
do foi que passou a reagir con
tra todo o programa de impos
tos. 

Assim, quanto às "normas" 
orçamentárias aprovadas a 13 
de novembro, vislumbravam-se, 
no horizonte, algumas nuvens 
ameaçadoras. A resolução das 
"normas", que continham 27 
artigos, revelavam que o prazo 
ainda era menor do que pare
cia a princípio. Os deputados 
deveriam ter uma oportunida
de para fazer as emendas que 
desejassem, enquanto o orça
mento estava em discussão ain
da por cinco reuniões; então, 

deveria ter lugar a 25 de no
vembro a aprovação final da 
Assembléia, com um prazo de 
cinco dias para obter a assina
tura do Executivo e satisfazer 
outros procedimentos oficiais. 
O volume da tarefa que espe
rava o Relator Geral, Sandra 
Cavalcanti, e a própria Comis
são de Orçamento e Finanças, 
podia ser constatado pelo fato 
de que as emendas do ano an
terior haviam chegado a 3.000, 
e sendo examinadas pela Co
missão, quanto a sua conveni
ência uma a uma. Em seguida, 
as emendas deveriam ser re
unidas em grupos, como seja: 
aquelas que a Comissão consi
derava favoràvelmente, aquelas 
às quais a Comissão não favo
recia, aquelas modificadas, e 
<aquelas que deveriam ser subs
tituídas por outras a serem 
apresentadas. Depois disto, as 
emendas seriam discutidas, 
assim como o próprio orça
mento. 

As "normas" também são in
teressantes em virtude da gran
de atenção concedida à manei
ra pela qual d deputado, indivi
dualmente, pode propor emen
das ao orçamento. Na verdade, 
por certo, as emendas referiam-
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-se em grande parte à utilização 
das verbas que Sandra Caval
canti havia colocado à disposi
ção dos deputados. Os deputa
dos tiveram a oportunidade de 
apresentar suas propostas no 
correr de cinco sessões; mas, na 
verdade, isto significava pouca 
coisa pois tôdas elas poderiam 
ITea1,izar-se no mesmo dia. E 
foi o que de fato aconteceu. 
Uma sessão foi realizada du
rante o dia, numa quinta-feira, 
15 de novembro, e outra nesta 
mesma noite. Passaram-se o sá
bado e o domingo, e na segun
da-feira, pela noi te, realizou-se 
a quinta sessão. Cêrca de 900 
emendas foram apresentadas 
pelos deputados especificando 
fundos para o calçamento de 
ruas, rêdes elétricas, e assim 
por diante. Estas propostas e, 
como verificou-se depois, cêr
ca de outras 1.000, tiveram que 
ser classificadas e apreciadas 
pela Comissão de Orçamento e 
Finanças. 

Na noite de 19 de novem
bro, Sandra Cavalcanti estava 
confiante e observou que, o 
grande númerd de emendas 
não atrasaria o andamento, 
pois já se esperava que assim 
fôsse e contava em que o orça-

mento, já revisto, chegaria à 
Assembléia quinta-feira na for
ma de um projeto de lei, sendo 
aprovado com facilidade, gra
ças aos acôrdos entre os vários 
partidos. Sandra Cavalcanti 
observou, também, que a situa
ção estava mais tranqüila em 
virtude da Comissão de Orça
mento e Finanças ter "pôs to 
em prática métodos mais racio
nais para receber as emendas, 
facilitando o trabalho dos de
putados na especificação dü<~ 
investimentos ... " Em especial, 
considerava d Relator Geral, o 
conceito de um teto nas pro
postas de despesa de cada depu
tado, havia constituído uma 
ajuda. 

No entanto, algo aconteceu 
a 19 de novembro que quase 
transtornou muitos cálculos da 
Jlepu tada Cavalcanti. Até 
aquêle momento tinha havido 
pouca discussão a respeito d~ 
proposta de redução de impos
tos do Governador. A 19 de 
novembro, o Deputado Silbel't 
Sobrinho, cujo partido, o Li
bertador, algumas vêzes apoia
va a maioria, propôs um per
dão geral para tôdas as penali
dades relativas às taxas pre
diais ou territoriais, e serviço~ 
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d'água, esgotos e outros serviços 
municipais, contanto que fôs
sem pagos até 24 de dezembro, 
O deputado em questão suge
riu, também, uma redução dos 
impostos ainda maior do que 
havia proposto o Governador. 
A emenda chamou pouca aten
ção e nada foi decidido a res
peito. 

A Comissão de Orçamento e 
Finanças passou os dias que se 
seguiram estudando as emen
das. Uma sensação de otimis
mo continuava a prevalecer 
quanto à possibilidade de o 
documento chegar à Assem
bléia até o fim da semana. Na 
quinta-feira, 22 de novembro. 
O Globo noticiou que "ao 
contrário do que se esperava", 
a Comissão de Orçamento e 
Finanças não tinha "examina
do o projeto do Executivo re
duzindo os impostos dos bens 
territonaIs, em virtude das 
emendas recebidas. O Sr. Sil
ben Sobrinho está intimado a 
apresentar uma emenda". No 
dia seguinte, o difícil acôrdo a 
respeito do orçamento foi pôs
to novamente à prova por Sal
danha Coelho, líder da oposi
ção. 

Em primeiro lugar, êle refe~ 
riu-se a uma proposta para 
criar um Secretariado de Segu
rança e Interior, que havia si
do anexada a uma lei criando 
um Secretariado de Turismo. 
A liderança da Assembléia con
cordou com êle. Ficou resol
vido que não havia relação en· 
tre as duas propostas. Sald:t
nha Coelho, entretanto, não 
deixou o assunto ficar aí, e 
e ameaçou romper o acôrdo sô
bre o orçamento caso a propos
ta ofensiva fôsse mantida na 
lei, e, dando mais um passo, 
tomou a proposta de Silbert 
Sobrinho e apresentou uma 
emenda no sentido de que os 
impostos territoriais fôssem re
duzidos de mais dois por cento 
e de que tôdas as multas sô
bre êstes impostos e outros ser
viços municipais fôssem sus
pensas até 24 de dezembro. 

Sandra Cavalcanti continua
va informando aos jornais qlle 
o orçamento seria votado até 
24 de novembro e que tudo 
estaria resolvido até o dia 3(J. 

Entretanto, tornava-se cada 
vez mais evidente que o Parti
do Trabalhista ainda resplan
decia com a vitória eleitoral de 
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outubro e, com um presidente 
amigo em Brasília, estava pron
(o a levar o problema do orça
mento o mais lon~e possível. 
. \ maioria enfrentava sérios 
problemas internos, pois os 
deputados procuravam consoli
dar seus setores de influência 
pessoal. A corrida para uma 
redução ainda maior dos im
postos era um assunto de gran
de conveniência. Foi neces
s;írio um grande dinamismo 
por parte do Governador La
cerda para reabilitar-se em 
face de seus eleitores. Sal
danha Coelho novamente amea
çou apresentar um orçamento 
"substituto" . 

Na sexta-feira, ~3 de novem
bro, era evidente que o Orça
mento para 1963 do Estado da 
Guanabara corria perigo. Os 
<!côrdos prévios entre a mino
ria e a maioria haviam si (lo 
esquecidos. Saldanha Coelho 
anunciou na Assembléia que 
seu grupo aprovaria o orça
mento sômen te com os cortes 
nos impostos e o perdão das 
multas. Disse l'le: "Não have
Lí orçamento para 1963 no ca
so do Governador vetar a 
emenda do PTB .. , que reduz 
os impostos prediais, territo-

dais, e perdoa as multas do 
ano em curso". A batalha tor
nou-se violenta quando Ama
ral Neto, ainda líder da maio
ria, informou da parte do Go
vernador Lopo Coelho que o 
Executivo opunha-se à redução 
dos impostos. O Governadcr 
em exercício também informou 
à imprensa que as exigência~ 
do Partido Trabalhista er2.111 
inacci t;íveis. Não obstante. rle 
ainda acreditaya ser possível 
\11U' acôrclo e convidou os lí
deres dos dois grupos (San
dra Cavalcanti, Silbert Sobri
nho. Saldanha Coelho e Ama
ral Neto) para reunir-se com 
êlc e tratar do assunto. 

A posição do Executivo. po
rém, ficou enfraquecida quan
do Sandra Cavalcanti, Rela
tor Geral do Orçamento, ma
nifcHoll seu apoio ao aumen· 
(o na redução dos impostos. 
Ela, que até então havia apoia
do cóm tanta energia a posi
ção elo Governador, mostran.
se pronta a fazer qualquer con
cessão razoável a fim de garan
tir a aprovação do orçamento. 
Neste ponto, Sandra CavaIcan
t i e o Presidente Aliomar Ba
leeiro discordavam fundamen
talmcnte. Sandra Cavalcanti 
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considerava que o perdão das 
multas era imoral e significa
va um tratamento injusto pa
ra aquéles que já haviam cum
prido com esta obrigação. O 
líder da maioria, Amaral Neto, 
também se opunha a uma re
dução maior dos impostos. 

última Hora, um vespertino 
que geralmente apóia o Parti
do Trabalhista e fazia oposição 
cerrada ao Governador Lacer
da, féz a seguinte análise da si
tuação, em sua edição de 24 
de novembro de 1962: ,. 

"O Govérno manteve-se In

transigente em relação à re
dução dos impostos prediais 
e territoriais proposta pelo 
PTB, e esta intransigênci1 
passou a ameaçar o Estado 
de ficar sem Orçamento pa
ra 1963. E não só: a posi
ção oficial levou à discór-
dia nas hostes majoritária,; 
o líder Amaral Neto de um 
lado, a Deputada Sand!:! 

Cavalcanti de outro, e o Sr. 
Aliomar Baleeiro, indign;t
do, abandonando o Palácio 
Tiradentes. O "rififi" oret
mentário começou quando' () 
líder do PTB, Sr. Saldanha 
Coelho, prevendo a necessi
dade de aprovação anterior 
ao Orçamento da lei de re
dução dos impostos apresen
tou emenda à mensagem lb 
Govérno com dois itens prin
cipais: I) diminuição de 2'; 
nas alíquotas propostas; 2) 
anistia de multas para aquê
les que saldassem suas dí\'Í
das até o fim do mês de de
zembro. 

O líder da UDN, S1'. Ama
ral Neto, depois de ouvir o 
Governador Lopo Coelho, re
cusou qualquer entendime r ;

to com a Oposição. D. 5a 1-

dra, porém, ressalvando su,! 
interição de votar partidà
riamente, declarou que "go,
taria de subscrever a emenda 

.) O art!go não deixa claro qual o assunto que contrariava Amaral 
Neto. Na verdade, o problema era que Sandra Cavalcanti era tida como 
falando em nome do Govêrno e sua aceitação da emenda implicava que 
o Executivo faria o mesmo. Amaral Neto sentia que havia sido colocado 
numa situação embaraçosa em virtude de haver sido informado que o 
Govêrno claramente não aceitaria as ex~gências da oposição. 
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Saldanha Coelho" a qual 
considerava justa. ' 

tste episódio serviu de "es· 
topim" com o Sr. Amaral 
1'\eto perdendo a serenidade 
e dirigindo-se à tribuna pa
ra acentuar que "só s~ o g()
vcrnador fôsse um idiota" é 
que lhe teria dado aquelas 
informações, contrárias à 
emenda trabalhista. Mais 
tarde, o mesmo Amaral Net.) 
acrescentaria que não volta
ria atrás, a não ser se o Sr. 
Lopo Coelho lhe mandass~ 
uma carta (para transcricã:) 
nos anais), confessando ql1~~ 
havia sido muito drástico 
em seu ponto de vista e que 
a maioria poderia acompa
nhar a Oposição. 

Em face do "estouro" IH 

bancada governista, o Sr. 
Saldanha Coelho, em nome 
da Oposição, declarou que, 
sendo assim, apresentaria 
substitutivo ao Orçamento, o 
que equivaleria a impedir a 
votação da Lei de Meios 
para 63". 

Na tarde de sexta-feira, Lo
po Coelho realizou uma re
união, mas a maioria foi re
presentada apenas por Sandra 

Cavalcanti. Saldanha Coelho e 
Silbert Sobrinho, o principal 
~utor de maior redução n:>s 
Impostos, .~ambélll participou 
desta reU11lao. O resultado foi 
que o Governador Lopo Coe
lho cedeu à oposição, quase 
que completamente. Os impos
tos seriam reduzidos ao nível 
exigido pelo Partido Traba
lhista, e as multas, até 10%, 
seriam perdoadas até 24 de de
zemb~o. A vitória da oposição 
pareCIa completa, e Sandra 
Cavalcanti a principal figura 
li?! ente?d~mentos. Na opi-
11lao de Ultima Hora} não obs
tante, ela não teve outra alter
nativa. Tratav:! se de adotar o 
orçamento nos têrmos do Parti· 
do Trabalhista, ou ficar sem 
orçamento. 

Havia, naturalmente, algu
ma justificação para temer que 
o Estado ficasse sem um nôvo 
orçamento. Tratava-se de um 
temor claramente compartilha
do pelo Governador em exelcl
cio. O Partido Trabalhista ha
via conseguido acumular um 
grande apoio a favor de sua 
luta pela redução dos impos
tos, e, neste caso, a disciplina 
foi severa. Por outro lado, a 
maioria estava desorientada_ 
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Amaral Neto não recebeu sua 
carta de Lopo Coelho e partiu, 
anunciando que não faria na
da para facilitar os entendi
mentos sôbre o assunto. Esta 
foi a última atuação de Ama
ral Neto como líder da maio
r~a. Tempos depois, êle renun
CIOU. 

Aliomar Baleeiro, por outro 
lado, não desistiu da luta fà
cilmente. Havia ficado ofen
dido e indignado em virtude 
da oposição não ter mantido 
seu compromisso de apoiar o 
orçamento e alegava que im
portantes concessões haviam 
sido feitas no princípio. A 
maioria deveria manter-se fir
me e sobretudo não aceitar 
uma anistia "imoral" que be
neficiava os culpados de não 
terem pago seus impostos. Sem 
dúvida, também Baleeiro, co
mo Amaral Neto, não confia
va na sensatez de uma redução 
tão grande. O Govêrno de Car
los Lacerda tinha arriscado 
muito lançando no ano ante
rior um aumento precipitado 
dos impostos. O problema ago
ra era oferecer serviços públicos 
em troca destas pesadas cargas. 
Seria de pouca vantagem para 
a maioria, politicamente, che-

gar a uma posição já ocupada 
pelo Partido Trabalhista. 

Com o acôrdo, entretanto, <i 

pressão estava em marcha. A 
Assembléia deveria aprovar o 
,Qrçamento até 30 de novem
bro. O Jornal do Brasil infor
mou que isto provocaria "gra
ves prejuízos", inclusive o adia
mento do pagamento dos ven
cimentos aos funcionários, ca
so a aprovação não fôsse obd
da até meia-noite do dia 26 
de novembro. 

Com o propósito de apres
sar os acontecimentos, foi con
vocada uma sessão especial da 
Assembléia para a manhã do 
sábado, que naturalmente se 
realizou sem a presença de 
Amaral Neto, e Sandra Caval
canti assumiu a liderança. Es
tava em discussão a proposta de 
redução de impostos. Mas a ses
são foi torpedeada, como infor
mou um jornal, por Aliom:!r 
Baleeiro. tste exigiu uma con
tagem do quorum e como tan
tas vêzes acontece, não havia 
o mínimo exigido de deputa
dos. Durante o resto do dia 
desenvolveu-se grande ativida
de para encontrar os deputados 
em suas residências e levá-los 
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à Câmara. Finalmente, às 21 
horas do sábado, 24 de novem
bro, a coalizão Sandra-Caval
canti-Saldanha Coelho obteve 
uma vitória. Realizaram-se 
mais duas reuniões da Assem· 
bléia e o problema da redução 
dos impostos foi oficialmente 
resolvido. 

Cómo era de esperar, o Par
tido Trabalhista obteve gran
des aplausos por sua vitória, e, 
em geral, ficou considerado co
mo tendo obtido uma redução 
nos impostos territoriais e pre
diais de cêrca de 50%. Atra
vés da Última Hora, Saldanna 
Coelhó manifestou que as re
duções variaram de 25% a 
60%, sendo que os grupos eco
nômicos menos privilegiados 
tiveram as maiores reduções. 
Claro está que êle não relutou 
em sublinhar que o Partido 
Trabalhista tinha sido o agen
te principal na obtenção de 
um resultado tão favorável. 
N a realidade, a proposta origi
nal do Govêmo seguiu o mes
mo plano geral, apenas, as 
quantias não eram tão gran
des. 

Sandra Cavalcanti foi muito 
cumprimentada. Ela havia de· 

monstrado "compreensão e sen
sibilidade" com relaçãó ao pro
blema. 

Finalmente, na segunda-fei
ra, 26 de novembro, às 10 ho
ras, o orçamento chegou ao ple
nário, na primeira das três re· 
uniões extraordinárias convo
cadas durante o dia. Uma ho
ra antes do prazo fixado, às 23 
horas, ó orçamento foi unân i -
memente aprovado e enviado 
na manhã seguinte ao Gover
nador em exercício, para sua 
aprovação. 

As sessões do último dia não 
foram muito movimentadas. 
Aliomar Baleeiro insistiu em 
seu desacôrdo edm as propos
tas de impostos que favoreciam 
as emprêsas maiores e mais ri
cas. O Deputado Raul Bruni
ni, um membro importante d,t 
maioria e que mais tarde se 
tornaria (j Presidente da Assem
bléia, leu uma carta de Lopo 
Coelho na qual êste último 
manifestava seu aprêço pelo 
trabalho de Amaral Neto, o 
qual, por sua vez, continuava 
ausente da Assembléia. Em sua 
sua carta, Lopo Coelho obser
va que a princípio considerara 
que as reduções nos aumentos 
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dos impostos não poderiam 
ser aceitas pelo Executivo. 
Mais tarde, porém, examinan
do novamente a situação, achou 
que era possível entrar em 
acôrdo. Assim, Amaral Neto 
foi, pelo menos parcialmente, 
reabilitado e o orçamento, fi
nalmente, aprovado. 

N os primeiros dias de de
zembro o governador Carlos 
Lacerda yoItou ao Brasil. Num 
programa de televisão, no di,. 
4, disse que concordava com 
os entendimentos sôbre o orça
mento elaborado pelo Gover
nador em exercício Lopo Coe
lho e pelo Relator Geral do 
Orçamento, Sandra Cavalcant;. 
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