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APRESENTACAO 

Dentre os objetivos primordiais da Associacao dos Advoga
dos da Prefeitura esta o de promover o aperfeicoamento intelectual 
dos Procuradores Municipais, fazendo com que estejam permanente
mente atualizados no acompanhamento da dinamica que envolve os 
assuntos municipais. 

A par disso, esta a necessidade da reciclagem constante e a 
integra.;So profissional dos colegas na troca de informacoes sobre as
suntos pertinentes aos misteres do procurat6rio municipal. 

Foi, imbulda desse esplrito, que a Diretoria da Associac§o 
resolveu promover o I Cicio de Estudos de Direito Publico, convidan
do as mais ilustres personalidades jurfdicas do Estado· para fazerem a 
exposicao dos assuntos de interesse contemporaneo. 

A presente obra e o resultado do Cicio e vern em comemo
racao aos 40 anos de existencia da Associacao, reproduzindo as pales
tras dos ilustres juristas em conformidade com o compromisso assumi
do pela Diretoria de realizar em favor da classe. 

SERGIO LAZZARINI 
Presidente 
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0 RECURSO EXTRAORDINARIO E A 
CRISE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Carlos Robichez Penna 

11 

Advogado, representante da Prefeitura do Municipio de 
S. Paulo , especialista em atuar em Tribunais Superiores. 

Ouero, antes de mais nada, agradecer as referencias muito 
simpaticas e elogiosas com que o nosso caro Presidente me recepcio
nou e dizer a todos os ilustres colegas presentes, o grande prazer e a 
honra que e para mim estar aqui no meio de voces. Minha convivencia 
com os Procuradores da Prefeitura Municipal de sao Paulo e muito an
tiga, tendo se iniciado durante uma crise em 1962, quando a municipa
lidade se viu acossada por mais de tres mil a4;0es, cada qual com deze
nas de grandes empresas pleiteando a declaracao de inconstitucionali
dade das Leis deste municipio n<?s _5.917 e 5.919 de 1961, que refor
mularam a cobranca do antigo Impasto de lndustrias e Profissaes, 
fazendo-o incidir sabre o movimento econ6mico do contribuinte, ao 
inves do valor do im6vel, corno>acontecia ate entao. 

Talvez os colegas mais antigos se lembrem da importancia 
econ6mica e financeira que essa mudanca de criteria significou para o 
municipio e os beneffcios dela decorrentes, traduzido em vultoso au
menta de sua arrecadacao, e a enorme luta que tivemos que travar em 
memoraveis julgamentos perante o Tribunal de Justica paulista e depois 
no Supremo Tribunal Federal, ate que as teses defendidas pela Munici
palidade lograssem a chancela jurisprudencial do Pretoria Excelso e se 
cristalizassem vitoriosamente nas SUmulas n<?s 318 e 90. 

Desde entao, um entrosamento profissional e um entendi
mento pessoal do mais alto n ivel se formou entre nos, o que tern per
mitido resultados amplamente favoraveis a Municipalidade, como pode 
ser constatado facilmente atraves dos Relat6rios Anuais que enviamos 
as chefias das procuradorias, ao gabinete do Sr. Prefeito e as Secreta-
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rias de Justi(fa e Finan(fas, nos meses de dezembro, sem quaisquer onus 
para os cofres municipais. 

Feitas essas ligeiras evoca(foes, quero dizer que o tema "RE
CURSO EXTRAORDINARIO E 0 SUPREMO TRIBUNAL FEDE
RAL" e muito amplo, razao porque vou procurar sintetiza-lo, abordan
dando-o de um ponto de vista profissional, procurando transmitir seus 
aspectos mais pniticos colhidos em mais de duas decadas de militfmcia 
diuturna perante aquela Corte, e os demais Tribunais Superiores de 
Brasilia. Para tanto, deixarei de lado uma serie de aspectos do Recur
so Extraordinario no tocante, por exemplo, ao direito penal, eleitoral 
e outros, para mencionar apenas aqueles de interesse espec I fico para o 
exercfcio do cargo de Procurador do Municfpio de sao Paulo. 

* * * 

I. 0 Recurso Extraordinario se interpoe quando esgotadas as 
vias recursais comuns, nao cabendo quando a questao for passfvel de 
reexame atraves de recursos ordinaries previstos no CPC ou em suas 
leis complementares. E sem duvida o mais diffcil recurso do sistema 
processual brasileiro, por sua tecnicidade, complexidade ou pelas limi
ta(foes constitucionais, regimentais1 e sumulares que o regram, ou ain
da pelo rigor cqm que seu cabimento e examinado por seus julgadores. 
Os pressupostos de seu cabimento vern descritos na propria Constitui
~o Federal (art. 119, Ill, letras a, b, c, d), que nao cuida de qualquer 
outro, deixando-os aos c6digos de processos e leis ordinarias. Pode-se 
dizer que no R. E. o Tribunal nao julga propriamente a causa, mas o 
recurso. S6 por a( ja seve de sua importimcia, transparente ate na de
signa(fao de "extraordinario". 

A Indole excepcional do R. E. e visfvel tambem, por ser 
aquele que vern demonstrando maior grau de evolu(fao em sua sistema
tica, e por ser a via derradeira a ser percorrida pelas partes, em busca 
de seu ultimo alento de justi(fa. Sendo a instancia final e derradeira, 
alem dele nada mais ha que o vacuo recursal. 

"Na rupula do Poder Judiciario Brasileiro, encontra-se o 
Supremo Tribunal Federal, que tern no recurso extraordinario a fonte 

(l) - Regimento lntemo do S. T.F. 
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mais genuina da institui~ao e de sua existencia", nas palavras felizes de 
Alcides Mendon~a Lima. E para Carlos Maximiliano, "o recurso extra
ordinaria assegura a supremacia da Constitui~ao e leis federais, garante 
a vigencia destas em face da dualidade de magistratura, coloca acima 
dos preconceitos, rivalidades e insubmiss5es regionais, a autoridade 
nacional, firma a harmonia entre os Estados e a Uniao obrigando os 
primeiros a cumprir as delibera~oes da ultima". 

0 R. E. e o meio pelo qual se provoca a palavra final do 
Supremo Tribunal Federal, em quase todos os conflitos entre particu
lares, ou entre esses e os poderes publicos, na aplica~ao do direito fe
deral. Sua origem remonta ao direito norte-americano, onde ele surgiu 
atraves do Judiciary Act de 1789, que conferiu a Corte Suprema dos 
E. U. A. poderes revisionais sobre as decisoes finais dos mais altos tri
buna is dos Estados. La, como aqui, a suprema Cortetem competencia 
originaria e recursal no tocante a determinados assuntos. 

lnstituto de origem norte-americana foi introduzido no di
reito brasileiro pela Constitui~ao Republicana de 1891, pela mao habil 
de Ruy aarbosa, tendo constado invariavelmente de todas as nossas 
constitui~oes republicanas posteriores, como na Reforma de 1926, on
de ampliaram-se as hip6teses de seu cabimento, na de 1934, em 1937, 
na de 1946, em 1967 e na Emenda 1 de 1969, estando em nossos dias 
em vias de sofrer no texto da proxima Carta Federal a sua rna is profun
da e substancial modifica~ao, assunto sobre o qual, se hoover tempo, 
gostaria de me deter mais adiante. 

0 papel pol ftico do S. T. F. e fundamental num pa fs de regi
me federativo como o nosso, onde seria inadmisslvel que a lei federal 
fosse aplicada pelos tribunais estaduais com varia~oes ou mesmo de 
forma conflitante, hip6tese que resultaria no caos jurfdico e na propria 
denega~ao do ideal de justi~a. Seu papel de interprete maximo da 
Constitui~ao, de instancia final do direito federal e de unificador do 
entendimento jurisprudencial das leis da Uniao, confere-lhe urn papel 
definitivo e (mpar. 

* * * 

Feito esse introito, quero me deter em tres pontos que me 
parecem da maior importancia pratica na interposi~ao dos recursos 
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extremos. Refiro-me ao que seja "Materia de Fato", "Prequestiona
mento da Ouestao Federal" e "Argi.ii9ao de Relevfmcia da Ouestao" Fe
deral", itens que a vivencia tern demonstrado nao terem sido conve
nientemente absorvidos por muitos de nossos colegas. 

II. Materia de Fato - 0 R. E., como sabemos, nao admite o 
reexame dos fatos ou das provas, que se extinguem pela versao que 
lhes emprestar as justi9as estaduais. 0 que nele se persegue eo "direi
to", que sera aplicado segundo a prova analisada pelas instancias ordi
narias, que no particular agem soberanamente. Assim, o direito federal 
controvertido, hade ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal, se
gundo a versao dos fatos consagrada pelos tribunais locais, pois nele se 
impugna apenas os erros de direito, a "quaestio ju ris" (que, no entanto, 
podera surgir de uma aprecia9ao errada do ac6rdao estadua l, na apre
ciavao da norma regedora dos fatos que a in formam ). 

Da f o enunciado n<? 279 da Sumula de Jurisprudencia pre
dom ina nte do S. T. F. dize r que "para simples reexame de prova nao 
cabe recu rso extraordi nario ". No mesmo sentido a Sumula n<? 454, 
diz que "simples interpreta9ao de clausulas contratuais nao da Iugar a 
recurso extraord inario" , uma vez que tal exame envolve materia de fa 
t o. (Cabe porem o R.E., quando se discute a "qualifica9ao jurldica" 
do documento (R.T.J.- 92/ 250 -AM). 

Se inexistente esse principia cristalizado na Sumula 279, 
ter-se- ia o Supremo Tribunal transformado em uma terceira instancia, 
com todas as repercussaes indesejaveis que tal proposta traria em seu 
bojo , revendo provas, fatos, clausulas contratuais, afastando-se assim 
de seu verdadeiro papel de instancia revisora final do direito federal. 

A essa regra rlgida de entendimento legal, doutrinario e ju
risprudencial, abre-se apenas uma exce9ao, ao se distinguir a "aprecia
vao" de prova, da "valora9ao" da mesma, pois enquanto a primeira diz 
respeito a pura opera9ao mental de conta, peso e medida, na segunda 
apura-se se houve ou nao infra9ao de algum principia probat6rio 
(R.T.J. 32/703, relator o E. Ministro Villas Boas). Na mesma linha, "a 
Corte entendeu que o erro na valoravao da prova, somente pode ser o 
erro de direito, quanto ao valor da prova considerada abstratamente" 
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(Ministro Rodrigues Alckmin, in R.T.J 86/558). Ainda se admite a "va
lorac;ao da prova" pelo Pret6rio Excelso, no caso de "definic;ao erronea 
do fato da causa", ocasionando afronta a preceito de direito federal 
(R.T.J. 81/185 Antonio Neder e 86/691 Moreira Alves). Em igual senti
do os ac6rdaos da R.T.J 56/65, relatado pelo saudoso Min. Barros 
Monteiro, 59/716 de Oswaldo Trigueiro e 72/742 de Aliomar Baleeiro. 

Tambem no R. E. 87.657- RJ, a 1~ Turma assentou que: 

"Ac6rdao que deu aos fatos da causa definic;ao juddica ina
dequada. Erro de direito que importou em negativa de vi
gencia de lei federal. R. E. conhecido e provido". (Rei. 
Min. Soares Munoz, in DJU 30) 

.. .. .. 

Ill. 0 Prequestionamento da Questlo Federal • - Esse e urn 
ponto que tern sempre suscitado muitas duvidas por parte dos advoga
dos. Diz a SUmula 282, ser "inadmissfvel o recurso extraordinario, 
quando nao ventilada, na decisao recorrida, a questao federal". 0 pre
questionamento da questao federal como pressuposto do cabimento 
do apelo extremo nao e novidade, pois era expressamente exigido nas 
Constituic;oes de 1891 (art. 59, Ill, a), na de 1934 (art. 76, Ill, a), 
na de 1937 (art. 101, Ill, a), desaparecendo dos textos das Cartas de 
1946, de 1967 e da Emenda n9 01 de 1969. Essas mudanc;as no entan
to nao significam que a exigencia tenha desaparecido, pois a jurispruden
cia a consagrou, mesmo em se tratando de "coisa julgada", incompe
tencia absoluta", ou "materia constitucional" ( RT J 91/656 Moreira 
Alves, 93/154 Moreira Alves, 92/1383 Rafael Mayer, ERE 87/879, 
Cunha Peixoto DJU 31.08.79), tambem nao admitindo o Tribunal o 
chamado "prequestionamento impl fcito" (AI n9 73.355, Moreira Al
ves, DJU 27.04.79). 

0 que se pretende no particular, e que a questao federal 
tenha sido colocada desde a fase inicial da ac;ao, ou que tenha sido ar
guida pelas partes desde o momenta que ela se apresentou a debate. 
Em qualquer hip6tese, deve ter sido ventilada na decisao recorrida para 
poder merecer o exame do Supremo Tribunal. Na pratica, ocorre com 
frequencia, que o recorrente na fase de interposic;§o do recurso extra-
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ordinaria, ao se deparar com a necessidade de demonstrar o cabimento 
de seu apelo extrema, "faz surgir" urn fundamento constitucional a 
fim de contornar os 6bices regimentais constantes do art. 325. Esses 
s6 se excluem, como sabemos, em tres hip6teses: "nos casas de ofensa 
a Constituic;:ao, de manifesta divergencia com as SUmulas do Tribunal 
ou em havendo relevfmcia da questao federal". A invocac;:ao tardia de 
ofensa a lei maior, ainda que existente, deveria ter sido suscitada em 
fases anteriores e ventilada na decisao recorrida. 

Por igual e da rnesma forma, a negativa de vigencia da lei 
federal deve, para tal fim, ter sido ventilada anteriormente. Resumin
do, o que nao se admite, e a introduc;:ao de um argumento novo, nao 
prequestionado nas instancias ordinarias, por ocasiao da interposic;:ao 
do R.E. 

Se a materia constitucional ou a questao federal, embora 
arguida pelas partes, nao foi apreciada pela instancia "ad quem" que a 
omitiu ou nao a enfrentou devidamente, deve eta ser reapresentada via 
Embargos de Declarac;:ao, de forma a suprir a omissao, obrigando a Cor
te a se pronunciar sabre o assunto, de forma a ficar devidamente pre
questionado o argumento, o que possibilitara seja ele urn dos funda
mentos do R.E. Se no entanto tal providencia nao for tomada, o fun
damento fica prejudicado para o efeito da interposic;:ao do apelo extre
ma, pais nao foi ele ventilado pelo aresto recorrido. E clara a esse 
prop6sito a SUmula n9 356 ao dizer que "o ponto omisso da decisao 
sabre o qual nao foram opostos embargos declarat6rios, nao pode ser 
objeto de recurso extraordinario, por faltar o requisito do prequestio
namento", pais o "R.E. nao e o meio habit para se suprir omiss5es, 
duvidas ou contradic;:5es" (R.E. n9 47.055, Victor Nunes). 

Tal exigencia e temperada por urn entendimento menos rf
gido da Corte, em algumas ocasi5es. No caso de "decadencia", ja se 
conheceu do recu rso, embora nao prequestionado o tema ( R. T. J. 
51/621, Eloy da Rocha e 56/642, Adaucto Cardoso). Afasta-se tam
bern a exigencia, se o defeito reside no "proprio ato do julgamento", o 
que impossibilitaria o seu prequestionamento (R.T.J. 87/265, Xavier 
de Albuquerque), ou em inumeros casas de "falta de publicac;:ao" do 
nome dos advogados, pauta de julgamento, na publicac;:ao da decisao 
ou do ac6rdao". Tambem quando "ha irregularidade de composic;:ao 
do 6rgao julgador" pode ser arguida como preliminar de julgamento 
do R.E. (R.T.J. 86/493, Cordeiro Guerra). Tambem "o recurso do 
terceiro prejudicado ", independe de prequestionamento ( R. T. J. 

Estudos de Dir. PUblico, Silo Paulo IV/V (2/11, jul./dez. 1985 e jan./jun. 1986 



61/377 Xavier de Albuquerque, 64/777 Thompson Flores). Em outro 
sentido, entretanto, os RE's 86.382 Moreira Alves, in OJ 14.09.79 e 
90.878 Moreira Alves DJ 10.09.79 e RE 88.822 Leitao de Abreu. 

Encerrando o t6pico, devo dizer que o prequestionamento 
da materia constitucional e das questoes federais e de tao grande im
portancia, que a sua omissao vern sendo considerada como grave falta 
profissional. 

.. .. .. 

Cabimento do Recurso Extraordinario 
Restri~5es Regimentais 

A Emenda Constitucional n9 1 de 1969, no§ 19 do artigo 
119 outorgou ao S. T. F. competencia para estabelecer, em seu Regi
mento lnterno, outros requisitos de cabimento do R.E. em rela~o as 
hip6teses das letras "a" e "d" do item Ill, do artigo 119, segundo cri
terios relativos a "natureza, especie ou valor pecuniario" da causa. Os 
recursos e'xtraordinckios ficaram portanto, no particular, submetidos a 
dupla normatividade, pois alem dos pressupostos constitucionais, deve 
ele atender ainda as normas regimentais. Ouanto as hip6teses das le
tras "b" e "c", bastarao que se afei~oem as exigencias da Constitui~ao, 
nao sofrendo restri~oes reqimentais. 

No exerclcio dessa competencia normativa processual -
deferida privativamente ao S.T. F. e sem paralelo em nosso ordenamen
to jurfdico - a Corte, atraves da Emenda n9 4, de 15.10.1980, estabe
leceu no art. 325 que, "salvo nos casos de ofensa a Constitui9§o, mani
festa divergencia com a SUmula de sua jurisprudencia, ou relevancia da 
questao federal, nao cabera o R.E. a que alude o art. 119, § 19, nas de
cisOes proferidas" em determinados casos e situa~Oes que enumera em 
nove incisos. 

Desses, destaco, por se tratar de materia clvel e de inciden
cia maior para a defesa da Municipalidade, alguns para comentar. No 
item Ill do art. 325, do R.I. esta dito que nao cabera o apelo extremo 
nos mandados de seguran~a interpostos nos litlgios decorrentes de aci
dente de trabalho, nas a~5es trabalhistas, nas da previdencia social, nos 
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casos versando direito do funcionalismo publico civil ou militar, e em 
qualquer outro caso quando nao julgado o merito da demanda. Tal 
proibi~;ao nao e afastada mesmo ao se invocar nulidade formal do ac6r
dao recorrido (R.E. 90.259, Xavier de Albuquerque, OJ de 25.05.79, 
com votos vencidos). 

No item IV a expressao "nos litlgios decorrentes", abrange 
a materia de fundo e as questoes processuais (R.T.J. 88/117, Decio 
Miranda). A restri~;ao da letra "c" desse inciso, "da previdencia so
cial", nao inclui as contribui~;5es devidas ao F.G.T.S. que nao sao obje
to da LOPS ( RT J 87/701), Cordeiro Guerra). A letra "d" veda o aces
so de questoes envolvendo direitos de funcionarios publicos civil ou 
militar, quando nao se discutir a constitui~;ao, ou a subsistencia da pro
pria rela~;ao jurldica fundamental, o que inclui tambem os magistrados. 

No item V do art. 325 o R.I. estabelece novas restri~;aes ao 
cabimento do R.E. segundo sua natureza: a) nas rescis6rias quando 
julgadas improcedentes; b) nas a~;5es sumarlssimas (art. 275 do CPC); 
c) nos procedimentos especiais de jurisdi~;ao contenciosa (tais como as 
A~;oes de Consigna~;ao em Pagamento, Deposito, Possess6rias, lnventa
rio e Partilha etc., previstas no C.P.C. nos arts. 275 a 1102, as Desapro
pria~;oes e Falenciais); (Nota: As SUmulas n<? 475, 476, 561, 157, 218, 
378, 416, 1641 23, 479 e 345 tratam de aspectos de desapropria~;ao 
que podem ensejar o cabimento do RE); d) nos processos cautelares 
especlficos (art. 813 e seguinte do CPC) e as atlpicas (art. 798 e 1039 
do CPC); e) nos procedimentos enumerados no art. 1218 do CPC. 

No item VI do art. 325 do R.I. exclui as execu9oes por ti
tulo judicial (execu~;ao de senten~;a) e as por titulo extrajudicial (notas 
promiss6rias) do reexame extraordinario, a nao ser nas hip6teses que 
se fizerem presentes as ressalvas constantes do caput do artigo. No Re
gimento anterior, entendia-se que o inciso abrangia o processo de exe
cu~;ao "lato senso" (RTJ 86/248 Moreira Alves e RE 92.692, Rafael 
Mayer). Atualmente nao se aplica a restri~;ao, quando se tratar de fi
xar o alcance do ac6rdao exequendo do S.T.F. (RTJ 89/1046, Mo
reira Alves). 

0 item VII do art. 325, nao admite RE em questoes dedi
reito processual civil relativas a representa~;ao judicial das partes nos 
itens que enumera. 
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E o item V Ill do ja citado artigo cuida da alc;:ada regimental 
minima para que o recurso extremo seja acessivel a instancia extraor
dinaria, estabelecendo valores a serem atendidos pelas partes na inicial 
em 100 vezes o maior salario mfnimo vigente no pafs, se uniforme as 
decis5es de 1 <? e 2<? graus, e de 50 vezes se entre elas tenha havido di
vergencia. Em valores inferiores a tais pisos, s6 havendo materia cons
titucional, divergencia manifesta com a jurisprudencia sumulada do 
S.T. F. ou, direito federal relevante. 

Essa regra da ah;:ada comporta alguns comentarios: o valor 
que prevalece para efeito do estabelecimento da alc;:ada, eo constante 

da inicial, nao sendo aceitavel o valor do beneflcio patrimonial (RT J 
78/789 Moreira Alves, 79/880 Antonio Neder, 85/854 Bilac Pinto, 
87/907 Lafayette de Andrade, 93/808 Cordeiro Guerra). Nao impug
nado o valor da causa no momento oportuno, prevalece aquele dado 
pelo autor da inicial, ainda que desobediente aos criterios legais. (RTJ 
83/601 Moreira Alves eRE- 91.613 Xavier de Albuquerque in OJ de 
20.06.80). De se ver ainda, que a jurisprudencia da Corte nao ad mite 
a soma dos valores de ac;:oes conexas (RTJ 58/594 Aliomar Baleeiro, 
87/707 Xavier de Albuquerque e R E 91.871 Rafael Mayer in DJU de 
25.04.80), nem o da medida cautelar com o da ac;:§o princilal ( RT J 
78/789 Moreira Alves). 

0 criterio do valor, para fins de alc;:ada, nao se aplica as 
ac;:oes de seguranc;:a ou a popular (RTJ 60/503 Amaral Santos, 88/240 
Soares Munoz e 89/240 Moreira Alves). Mesmo nas desapropriac;:oes, 
o valor e o da inicial e nao o da indenizac;:ao fixada pelo juiz (RJT -
93/849 Moreira Alves, RE's 90.979 Thompson Flores e 91.705 Decio 
Miranda). 

* * * 

IV. A Crise do S. T. F. 

Para que se possa avaliar o que comumente se convencionou 
chamar de "A Crise do Supremo Tribunal Federal", e oportuno lem
brar, que essa nasceu do fantastico numero de processos que anual
mente dao entrada no protocolo da Corte, principalmente os Recursos 
Extraordinarios e seus recursos conexos (Agravo de lnstrumento, Ar-
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se ter uma ideia completa da questao, e oportuno lembrar que em 
1891, logo ap6s a Proclama~ao da Republica, deu entrada no tribunal 
o Recurso Extraordinario nC? 1. 

Treze anos depois, em 1904, haviam sido protocolados ape
nas 348 recursos, o que da uma media de 26 processos-ano naquele 
perlodo. Quarenta e dois anos ap6s, em 1933, o numero de recursos 
alca~ava a ainda modesta casa dos 2.323 processos, com uma media 
anual discretfssima de 55 recursos-ano, embora demonstrando ja, en
tao, uma indisfar~avel tendencia de aumento de processos. 

No ano em que o Supremo Tribunal Federal mudou-se para 
Brasilia- 1960 -, foram julgados 5.946 recursos extrordinarios, quan
tidade que ja a epoca foi considerada excessiva e preocupante por seus 
jufzes. Tal numero, no entanto, ascendeu vertiginosamente nos vinte e 
cinco anos seguintes, numa sucessao interminavel de recordes. 

Ainda no campo dos numeros, e de se ver que em mar~o de 
1962 os Recursos Extraordinarios atingiram o numero 50.000 ap6s 71 
anos de existencia do Supremo Tribunal Federal. No entanto, apenas 
vinte e urn anos depois, em 1983, tal numero dobrou, atingindo 
100.000 recursos extraordinarios, podendo-se fazer uma projec;:ao fu
tura de que, em apenas mais dez anos, seja atingido a casa dos 150.000 
e assim sucessivamente numa escalada cada vez mais vertiginosa e num 
lapso de tempo cada vez mais curto. 

Esse gigantismo vern perdurando apesar de todas as mecH
das visando inibir o ingresso de processos na Corte, que tem-se mostra
do ineficientes, pois no ano passado ( 1984) foram julgados 16.822 
processos, numero que sera ultrapassado no corrente exerclcio, eis que 
ate 30 de outubro de 1985 ja haviam sido julgados 14.237 processos 
diversos, o que faz prever seja ultrapassada a casa dos 17.000, cabendo 
uma cota parte equivalente de 1.545 processos-ano, para cada urn de 
seus onze Ministros2

• 

Esses numeros ficam ainda mais expressivos, se verificar
mos que 17.000 processos-ano julgados por onze Ministros importa em 
4,2 processos-dia, por Ministro, contando-se OS sabados, domingos, fe
riados, recessos e as ferias de janeiro e julho, ocasiao em que se sup5e 
que seus membros devam desfrutar de uma forma qualquer de lazer e 
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descanso. Nao ha tribunal no Brasil, e certamente no mundo, cujos 
membros tenham urn numero tao fantastico de julgados-ano. E deve-se 
dizer, que apesar da excessiva carga de trabalho, nao se tern registrado 
processes acumulados nos gabinetes de seus Ministros, que tern sido in
cansaveis no exame e julgamentos dos processes que lhe sao submeti
dos, muitas vezes com sacrificio da propria saude. Posso tambem tes
temunhar, que 0 atendimento a quantidade nao se fez com sacriflcio 
da qualidade de seus julgados, que sempre estiveram a altura de suas 
melhores tradi~oes. 

(2) - 0 Relatorio Anual de 1985 do S.T .F., puhlicado ap6s essa conferencia, 
informa terem sido julgados 17.798 proce880s diversos (fls. 153). 

A crise do Supremo Tribunal Federal e portanto uma crise 
de quantidade, que deve ser refreada sob pena de inviabilizar a entida
de em mais alguns anos. As medidas propostas para solucionar o gigan
tismo por que passa o tribunal tern sido muitas, como,,por exemplo, o 
aumento de seus Ministros sempre que a carga processual exigisse; 
transformaf;§o do S.T.F. em Corte Constitucional, transferindo-se a 
competencia para julgar os recursos extraordinarios e seus processos 
conexos para urn novo tribunal - o Superior Tribunal de Justif;a -, 
que seria uma Corte de Apela~o Federal, com 15 Ministros inicial
mente, que seriam aumentados de acordo com a elevaf;aO da carga 
processual; a supressao parcial da tetra "a" do art. 119, Ill da atual 
C.F., suprimindo-se a negativa de vigencia da lei federal como urn dos 
pressupostos de cabimento do R.E.; o uso previo da af;ao rescisoria 
antes de se interpor o RE; separaf;ao entre materia legal e constitu
cional e algumas propostas mais. 

Ninguem estudou melhor e mais profundamente essa ques
tao, do que o saudoso Ministro Victor Nunes Leal, em duas palestras 
que proferiu em 1965, a primeira em sao Paulo e a outra em Belo Ho
rizonte, publicadas na Revista de lnformaf;ao Legislativa de setembro 
daquele ano, onde todas as sugest5es apontadas como salvadoras da 
Corte, foram analisadas e afastadas ante solidos argumentos, pois a 
seu ver trariam mais inconvenientes do que vantagens. 

Aquele eminentlssimo Magistrado a quem devemos a cria
~o das SUmulas de jurisprudencia e muitas outras inovaf;oes consagra
das, sugeria a adof;ao do requisite da "relevancia" como a melhor for-
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mula de se reduzir os encargos do Supremo Tribunal. Sobre a materia 
assim se expressou: 

"0 outro aspecto da flexibilidade da soluc;:ao sugerida pelo 
Supremo Tribunal consiste em deixar ao seu ponderado cri
teria, mediante urn requisito novo, a admissibilidade dos 
recursos extraordinarios (os agravos estao na mesma chave) 
e dos recursos de mandado de seguranc;:a. Essa medida po
de significar a soluc;:ao definitiva do problema, porque, dos 
7.849 feitos julgados em 1964, cerca de 6.500 pertenciam 
ao conjunto daquelas tres classes. (R.E., AI e ROMS, esse 
ultimo logo a seguir suprimido). 
Para aliviar o fardo correspondente a tais processos, pela 
verificac;:ao previa da sua relevancia, o Supremo Tribunal 
nao sugeriu uma soluc;:ao artificial, ou que ele proprio hou
vesse imaginado. lnspirou-se na experiencia da Corte Su
prema dos Estados Unidos, consoante a reforma ali realiza
da, em 1925, por sugestao dos proprios Ministros. 
Nas palavras de Estern e Gressman, "qualquer tipo de ques
tao que chegue a Corte Suprema sofre urn processo preli
minar de triagem e somente sobrevive naqueles casos que 
a Corte considera suficientemente importantes ou significa
tivos ("important or meritorious") para justificar uma nova 
revisao". (32) 

Esta e, para nos, uma soluc;:ao realmente inovadora: exigir 
que seja de alta relevancia a questao federal suscitada, para 
se admitir recurso extraordimirio (mantidos os demais re
quisitos hoje existentes). Ainda que estes outros estives
sem presentes, o recurso nao seria admitido, quando a 
questao de direito federal focalizada nao fosse de alta re
levancia. 
Esta valvula nao somente reduziria o servic;:o do Supremo 
Tribunal a proporc;:oes exequ lveis, como daria melhor teor 
doutrinario as suas decis6es, em correspondencia com sua 
posic;:ao de Tribunal de cupula. 

E assim nasceu entre n6s a Arguic;:ao de Relancia, que em 
mais alguns anos sera, na pratica, a melhor e talvez a unica forma de se 
conseguir fazer urn R.E. chegar ao Supremo Tribunal, quando a ques-
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tao nao envolver materia constitucional devidamente prequestlonada 
desde a inicial. Creio ser a Relevancia a unica formula, de ao mesmo 
tempo, atender ao sempre crescente numero de recursos dirigidos a 
Corte e dotar a mesma de flexibilidade suficiente para atender ao ideal 
de justi9a que todos n6s buscamos. 

As experiencia passadas demonstraram que a supressao de 
recursos (por ex., o Recurso Ordinaria em R.E. etc), nao resolveram 
a questao do gigantismo processual por que passa o Tribunal. Da mes
ma forma, a imposi9ao de novas 6bices regimentais ao cabimento dos 
apelos extremos, se por urn lado nao alcan9ou a pretendida diminui-
9§o, por outro impediu que alguns casas neles capitulados e que fla
grantemente estavam necessitando de reexame ante a fragilidade do 
ac6rdao recorrido, pudessem ser reexaminados pelo S.T. F. 

Com um sistema flexlvel como o da Arglii9ao de Relevan
cia se poden~ alcan9ar ambos os desiderates, pois a Corte poderc) dizer 
o que ela entende deva ser julgado novamente, sem se auto-limitar com 
regras fixas. A experiencia vem demonstrando que, tanto quanto pos
sfvel, devemos fugir de regras fixas, pois atras de uma decisao proferi
da em urn caso sem al9ada necessaria, para a interposi~o do R. E., po
de se constituir em uma grande injusti9a, e urn serio erro jurldico de 
interpreta9ao, ou na ad~ao de uma tese doutrinaria nao aceita pela 
grande maioria dos tribunais, sem que o S.T. F. possa corrigir a decisao 
inferior, uniformizando a jurisprudencia e restabelecendo o direito. 

Poderia citar alguns casos para ilustrar os preju (zos advin
dos das regras rlgidas usadas ate agora. Nas desapropri~oes, por exem
plo, ocorre com muita freql.iencia que o valor dado a causa na inicial 
pode ficar aquem da al9ada minima regimental (art. 325, VIII), e que 
a condena9ao final, levando em conta uma serie de valores e parcelas 
indenizat6rias nao cogitadas pelo poder desapropriante, resulte numa 
condena9ao vultosa. Como o valor que prevalece para efeito do esta
belecimento da al9ada recursal e sempre o da inicial, nao sendo aceita
vel o valor do beneficia patrimonial (RTJ 78/789 relator, Moreira 
Alves 79/880 - Antonio Neder - 84/464 -Antonio Neder - 85/854 -
Bilac Pinto - 87/907 - Leitao de Abreu e 93/808 - Cordeiro Guerra), 
ainda que tal valor tenha sido estabelecido em desobediencia aos crite
rios legais (RTJ-93/849 - Moreira Alves, RE's 90.979 - Thompson 
Flores e 91/705 - Decio Miranda), tais a9oes nao sao passfveis de ree
xame na instancia excepcional, ainda que o ac6rdao do tribunal de 
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segundo grau esteja a merecer censura do Supremo. A regra fixa da 
alc;:ada recursal portanto cria urn obstaculo intranspon fvel a que se 
corrija a injustic;:a. E o que e pior: torna a decisao estadual absoluta, 
pois seu prolator sabe de antemao que a falta da alc;:ada inviabilizara 
qualquer eventual recurso. 

Muitas outras hip6teses poderiam ser citadas em abono do 
ideal de se estabelecer o criterio flexlvel da ArgUic;:ao de Relevancia 
para se processar os Recursos Extraordinarios, ao inves da regra rfgida 
e inflexlvel que predomina ate agora. 

Em resumo, nao se imporiam regras processuais rlgidas co
mo consta do Regimento lnterno atualmente em vigor para se admitir 
os apelos extremos, mas ao contrario, se facultaria ao proprio Supre
mo Tribunal dizer quais os casos que deveriam ser julgados novamente 
num regime novo mais aberto, simpatico e condizente com as tradi
c;:oes liberais da Corte. 

ArgUi~o de Relevancia da 
Questao Federal 

A ArgUic;:ao de Relevancia como requisite especial de ad
missibilidade dos Recursos Extraordinarios interpostos pelas letras "a" 
e "i:f" do permissive constitucional do art. 119, Ill, e uma inovac;:ao re
cente do S.T. F. de inspirac;:ao norte-americana, visando resolver a "cri
se" ja mencionada, atraves da diminuic;:ao do numero desses processes 
e da simplificac;:ao dos julgamentos de sua admissibilidade. Foi intro
duzida pela Emenda Regimental n9 03, de 12.06.75, aparecendo no 
texto Constitucional atraves da Emenda n9 7 de 1977. 0 seu conge
nere na Corte Suprema dos E.U.A. chama-se "Writ of Certiorari", ou 
simplesmente "Certiorari", e tanto Ia como aqui, trata-se de urn pedi
do que as partes fazem para que o Tribunal reexamine o caso, dada a 
alta relevancia da materia nele em debate. 

0 criterio de "relevancia" e altamente subjetivo e a sua 
apreciac;:ao e de competencia exclusiva do S.T.F., que o julga em con
selho (ou seja, em sessao secreta), sem relator, pauta de julgamento, 
nao comportando pedido de vista, dispensando motivac;:ao e sendo ir-
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recorrlvel, podendo ela ser "acolhida", ou "rejeitada" 3
. Recentemen

te, introduziu-se o "nao conhecimento", como uma terceira alternati
va, para os casos em que nao se fizerem presentes os 6bices constantes 
do art. 135 do R.I. Para o acolhimento da Arguic;ao de Relevancia, se
ra necessaria o voto favoravel de pelo menos quatro Ministros, tal qual 
ocorre na Corte Suprema dos Estados Unidos. 

Se o Recorrente suscitar cumulativamente em seu Recurso 
Extraordinario, ofensa a Constituic;ao, manifesta divergencia com a 
Sumula e Arguic;ao de Relevancia, eo R.E. merecer despacho deferit6-
rio pelo presidente do tribunal a quo, devera o Recte. no prazo de cin
co dias reiterar o pedido de processamento da A. R., que em qualquer 
hip6tese sera apreciado pelo S.T. F., antes do julgamento do recurso ou 
do agravo de instrumento. Se acolhida a Argl.iic;;ao, tal fato sera con
siderado ao se julgar o recurso. Se pelo contrario for "rejeitada", o 
julgamento do R.E. limitar-se-a a alegac;;ao de ofensa a Constituic;;ao, 
manifesta divergencia com a SUmula, ou ocorrencia de hip6tese ressal
vada dentre as mencionadas no art. 325. Se "acolhida" a Argl.iic;;§o, o 
Agravo ficara prejudicado; se "rejeitada", julgar-se-a o agravo dos limi
tes da alegac;ao de ofensa a Constituic;;ao, divergencia com a SUmula ou 
ocorrencia de hip6tese ressalvada no art. 325. 

A Argl.iic;ao de Relevancia sera interposta em urn capl'tulo 
especifico e destacado do R.E., onde o recorrente justificara o seu cabi
mento, por estar a hip6tese compreendida em alguma das restric;;oes 
constantes do art. 325 do R.I. do S.T.F., "deduzindo suscinta mas 
fundamentadamente, a demonstrac;;ao da relevancia da questao enfoca
da", pedindo a formac;;ao do instrumento, indicando as pec;:as essen
ciais enumeradas no item II (petic;;ao inicial, a decisao sobre o valor da 
causa, se houver, a sentenc;;a de 1 ~ instancia, o ac6rdao recorrido, even
tuais decis5es em grau de embargos declarat6rios, em havendo, e ape
tic;ao de interposic;;ao do R.E.), alem de outras pec;;as cuja reproduc;;§o 
seja necessaria a perfeita compreensao da causa. Como as restric;6es 
regimentais alcanc;;am somente os casos previstos nas letras "a" e "d" 

(3) - Posteriormente a conferencia, o STF editou a Emenda Regimental n<.> 2, 
de dezembro de 1985. que definiu pela primeira vez "releviincia ",como 
sendo "a questao que pelos reflexos na ordem juridica, e considerados os 
aspectos morais. economicos, politicos ou sociais da causa, exigir a apre
cia~·ao do recurso extraordinario pelo Tribunal". (art. 327, § 1 <.> RI) 
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do permissive constitucional do art. 119, Ill, a Arguic;§o de Relevimcia 
s6 a eles se a pi ica. 

lmpugnada a Arguic;§o pelo recorrido (prazo de 5 dias), 
formar-se-a o instrumento na secretaria do tribunal a quo, cabendo as 
partes fiscalizar o traslado para que o mesmo venha complete e legfvel. 
Na hip6tese de faltar pec;:a essencial, no todo ou em parte, embora re
querida pelo recorrente e pagas as custas de sua extrac;§o, a ArgUic;§o 
nao sera conhecida, por entender a Corte que cabe aos patronos das 
partes o dever de fiscalizar a formac;:ao do instrumento, nao se permi
tindo seja a falta suprida posteriormente, atraves da juntada da pec;:a 
faltosa ou incompleta, ou a baixa dos autos a instimcia de origem para 
sua complementac;:ao. E de se esclarecer, que se indeferido o processa
mento da Arguic;:ao de Relevancia na instancia "ad quem", cabe agra
vo 'de instrumento para o S.T.F. 

Encerrando essa palestra diria que, muito possivelmente, se 
irao reduzir na Constituic;:ao da Nova Republica ou no Regimento In
terne do S.T.F. as hip6teses de cabimento dos Recursos Extraordimi
rios. E se for valido se fazer uma previsao, diria que a nova Carta 
Federal a ser promulgada nos pr6ximos anos, podera estabelecer cab(
vel o recurso extraordinario, quando o ac6rdao recorrido tiver afron· 
tado a Lei Maior, divergido da SUmula do S.T.F., ou simplesmente 
quando for acolhida a Arguic;:ao de Relevancia. 

Agradecendo a oportunidade de estar presente perante tao 
seleta e numerosa assistencia, quero agradecer a diretoria da Associa
c;§o dos Advogados da Prefeitura do Municipio de sao Paulo pelo han
rosa convite, ao seu eminente Presidente, Dr. 5ergio Lazzarini, ao ilus
tre Diretor de Estudos de Direito Publico, Dr. Pedro de Milanelo Pio
vezane, aos Srs. Secretaries Municipais, aos ilustres Diretores das Pro
curadorias Judicial, Fiscal, Patrimonial e das Desapropriac;:oes, aos Srs. 
Chefes de Gabinete e a todos que aqui compareceram, colocando-me 
a disposic;:ao dos colegas que quizerem fazer alguma indagac;:ao. 
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TUTELA JURISDICIONAL DOS INTERESSES DIFUSOS: 
A LEGITIMACAO PARA AGIR (*) 

Kazuo Watanabe 
Desemhargador do Tribunal de Justi<;:a de Sao Pau
lo. Professor-Assistente, Doutor em Processo Civil, 
da Faculdade de Direito. .de Sao Paulo - .USP. 

Devo confessar, inicialmente, que vim para a palestra de 
hoje com a apreensao de jogador de xadrez que vai a uma disputa le
vando o equipamento sem saber se esta com as pec;:as completas. 

0 tema real mente reclama meditac;:ao profunda1 e o estudo 
a que procedi nao me da, ainda, a seguranc;:a de estar com os elementos 
completos. 

(*) - Conferencia proferida a 02 tie dezemhro de 1982, no "Semimirio sohre a 
Tutela dos Interesses Coletivos ", patrocinado pel a Associa<;:ao Paulista de 
Magistrados, pelo Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado e 
pelo Instituto "Pimenta Bueno" do Departamento de Direito do Estado 
da Faculdade de Direito da Universidade de Sao Paulo. 

(1) - Para a elahora<;:a"o da ~alestra , foram extremamente importmtes: MAU
RO CAPPELLETTI, 'Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti 
alia giustizia civile", "Riv. di Dir. Processuale ", XXX/361-402, 1975; 
VICENZO VIGORITI, "Interessi Collettivi e Processo" (La legittimazio
ne ad agire), Giuffre, 1979 ; VITTORIO DENTI, "Le Azioni a tutela di 
interessi collettivi ", "Riv. di Dir. Processuale ", XXIX/ 530-550, I 974; 
BARBOSA MOREIRA, "A A<;:ao Popular do Direito Brasileiro como ins
trumento de tutela jurisdicional dos chamados "interesses difusos" ", in 
"Temas de Dir. Processual ", 1~ Serie, Saraiva, 1977, pags. 110/123; "A 
legitima<;:ao para a defesa dos interesses difusos no Direito Brasileiro ", in 
"Rev. Forense ", 276/ 1-6; "A Prote<;:ao Juridica dos interesses coletivos", 
in "Rev. Bras. de Direito Processual ", 24/ 13-24; ADA PELLEGRINI 
GRINOVER, "A Tutela Jurisdicional dos lnteresses Difusos", in "Rev. 
Bras. de Direi!o Processual ", 16/ 13 e segs. ; WALDEMAR MARIZ DE 
OLIVEIRA JUNIOR, "Tutela jurisdicional dos interesses coletivos", in 
"Revista do Advogado ", da AASP, Ano I, n. 3, outuhro-dezemhro 1980, 
pags. 14/ 21 e "Estudos Sohre o Amanha - Ano 2~", ed. Resenha Uni
versitaria, 1978, cademo n. 2, pags. 257/284; FABIO KONDER COM
PARATO , "A prote<;:ao do consumidor : importante cafitulo do di£eito 
economico ", in "Ensaios e Pareceres de Dir. Empresarial ', Forense, 1978, 
pags. 423/ 439. 
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Vou tentar desenvolver uma hipotese de trabalho. Procura
rei extrair do nosso sistema jurfdico vigente os elementos que possam 
corroborar essa hipotese de trabalho, que pode ser assim enunciada: o 
nosso sistema jurfdico, tal como existe atualmente, ja permite a tutela 
jurisdicional dos interesses difusos, ainda que de modo incipiente, mas 
de qualquer forma uma tutela muito mais abrangente e bern mais efeti
va do que aquela que vern sendo dada pelo nosso Judiciario. 

Nao tenho duvidas de que o conceito de interesse difuso ja 
ficou plenamente aclarado pelas palestras anteriores, principalmente 
por aquela proferida por ADA PELLEGRINI GRINOVER sobre "A 
Problematica dos lnteresses Coletivos" 2

• Mesmo assim, por uma ques
tao de metodo de exposic;:ao, gostaria de iniciar a palestra trac;:ando a 
distinc;:ao entre interesse coletivo e interesse difuso. Valho-me, para is
so, da clara colocac;:ao de ADA PELLEGRINI GRINOVER na palestra 
referida e por aquela magistralmente feita por BARBOSA MOREIRA 
no trabalho intitulado "A Ac;:ao Popular do Direito Brasileiro como lns
trumento de Tutela Jurisdicional dos Chamados "lnteresses Difusos""3

• 

Na concepc;:ao tradicional, a ideia de interesse ou direito es
ta sempre ligada a de respectivo titular. As relac;:oes jurfdicas podem 
estabelecer-se, na configurac;:ao mais simples, entre indivfduo e indivf
duo (relac;:5es interindividuais), ou entre mais de urn titular, no polo 
ativo ou passivo, ou em ambos (relac;:oes plurissubjetivas), mas ainda 
segundo a estrutura classica. Podem, tambem, assumir urn esquema 
mais complexo, onde, como bern anota BARBOSA MOREIRA, o inte
resse "pode ser comum a urn grupo mais ou menos vasto de pessoas, 
em razao de vinculo jurfdico que as une a todas entre si, sem no entan
to situar-se no proprio conteudo da relac;:ao plurissubjetiva". Mesmo 
sendo bastante amplo o grupo de pessoas ha, ainda a(, sempre a possi
bilidade de individuac;:ao de seus componentes, ligados todos por uma 
relac;:ao-base (sociedade, condom fnio) 4 • 

Todavia, quando a relac;:ao entre as pessoas se estabelece 
por dados de fato, como a circunstancia de serem habitantes de uma 
mesma regiao, ou de estarem sujeitos a uma identica condic;:ao desfavo
ravel de vida ou ainda de serem consumidores de um determinado pro-

(2) Neste v. pags. 28/44; v.th., "A Tutela Jurisdicional dos lnteresses Difu
sos '·, citado na nota acima. 

(J) ln "Temas de Direito Processual ", l~ serie. Saraiva. 1977. pags. 110/123. 

( 4) Op. loc. cit. 
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duto, ha uma indefini~ao do numero de pessoas e entre elas inexiste 
uma rela~ao-base. Tem-se, af, o chamado interesse difuso . Podera 
eventualmente existir rela~ao-base, mas de forma extremamente gene
rica, e 0 "interesse que se quer tutelar nao e fun~ao dele", conforme 
pondera BARBOSA MOREIRA, que conclui a conceituac;:ao com as 
seguintes observa~oes: "E impensavel, al, a decomposic;:ao do interes
se comum a tais pessoas num feixe de interesses individuais que se jus
tapusessem como entidades ancHogas mas distintas" e, por outro lado, 
"o conjunto dos interessados apresenta contornos fluidos, m6veis, es
batidos, a tornar imposslvel, ou quando menos superlativamente diff
cil, a individualizac;:ao exata de todos os componentes- e a diferenc;:ar 
o presente caso, por esse aspecto, do segundo a que antes aludimos, no 
qual a existencia da relac;:ao-base, perfeitamente caracterizada, delimita 
melhor a coletividade e lhe da maior coesao" 5

• 

Pois bern. 0 problema fundamental da tutela jurisdicional 
dos interesses difusos esta na legitima~ao para agir. Seria legitimado o 
indivlduo componente do grupo, isoladamente, ou a legitima<;:ao seria 
de todos, em litisconsorcio necessaria ou, ainda, seria admisslvel a legi
timac;:ao de uma associac;:ao que reunisse essas pessoas e tivesse por fim 
institucional a defesa desses interesses? Ou a legitimac;:ao seria de al
gum orgao publico, como o Ministerio Publico ou alguma agencia go
vernamental? 

Ora, o art. 69 do C6d. de Proc. Civil nao admite possa al
guem defender em Julzo, em nome proprio, direito alheio, a menos 
que exista disposic;:ao legal conferindo expressamente a legitimac;:ao ex
traordinaria (diz o texto legal: "Ninguem podera pleitear, em nome 
proprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei"). 

Poe-se, entao, o problema de saber se urn corpo intermediario 
surgido para a defesa de determinado bern ou valor, como uma associa
c;:ao civil, pode ter acesso ao Judiciario para reclamar a tutela jurisdi
cional de determinado interesse difuso. 

Se interpretarmos o art. 69 do C6d. de Proc. Civil com a con
cepc;:ao tradicional que temos, que e eminentemente individualista, a 

(5) - Op. loc. cit.; cf. , tambem, ADA PELLEGRINI GRINOVER, "A Tutela 
J urisdicional dos Interesses Difusos ". 
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conclusao e evidentemente negativa. 0 que se tern, e em sede legislati
va, e a defesa, por uma entidade, de direitos e interesses dos seus mem
bros. A entidade, existindo a permissao legal, pode promover a a<;:ao 
em nome proprio, postulando a tutela de interesses ou direitos perten
centes a seus componente. Veja-se, por exemplo, o art. 129 do Estatu
to da Ordem dos Advogados, que confere legitima<;:ao para "todos os 
casas que digam respeito as prerrogativas, a dignidade e ao prestlgio da 
advocacia ". Cite-se, tambem, a Lei n. 1.134, de 14 de junho de 1950, 
que outorga as "Associacoos de classes existentes na data da publica
cia desta Lei, sem nenhum carater politico, fundadas nos termos do 
C6digo Civil e enquadradas nos dispositivos constitucionais, que con
greguem funcionarios ou empregados de empresas industria is da Uniao, 
administradas ou nao por ela, dos Estados, dos Municipios e de entida
des autarquicas, de modo geral", a faculdade de "representacao coleti
va ou individual de seus associados perante as autoridades administrati
vas e a justica ordinaria". No campo sindical, a Lei n. 6.708, de 30 de 
outubro de 1979, no art. 3<?, § 29, conferiu aos Sindicatos, "indepen
dentemente da outorga de poderes dos integrantes da respectiva cate
goria profissional apresentar reclamacao na qualidade de substituto 
processual de seus associados, com o objetivo de assegurar a percepcao 
dos valores salariais corrigidos na forma do artigo anterior" (lei de cor
recao semestral dos salarios). 

Todas essas autoriza<;:5es legais, todavia, dizem com os inte
resses coletivos, e nao com os interesses difusos. De sorte que, o que 
se tern no Brasil, em termos legislativos, e basicamente a possibilidade 
excepcional de tutela de interesses de urn grupo de pessoas por parte 
de entidades que tenham o tim institucional de promover a defesa de 
direitos e interesses de seus membros. 

A primeira expllcita tutela jurisdicional de interesses difu
sos, embora com limitac;:ao, se da com a instituicao da a<;:ao popular 
(Canst. Federal, art. 153, § 31, e Lei n. 4.717, de 29 de junho de 
1965)6 . 

(6) - BARBOSA MOREIRA, "A A~ao Po pular do Direito Brasileiro como 
Instrumento de Tutela Jurisdicional dos Chamados " lnteresses Difu-
sos , " 
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Tem-se, em seguida, a Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 
1981, que tra<;:ou a polftica nacional do meio-ambiente e, como urn 
dos mecanismos de sua formula<;:ao e aplica<;:ao, concedeu legitimac;:ao 
ao Ministerio Publico, da Uniao e dos Estados, para propor ac;:ao de 
responsabilidade, nao somente criminal, como tambem civil, por danos 
causados ao meio-ambiente (art. 14, § 1<?). Essa lei, sem duvida algu
ma, deu um grande passo a frente, pois outorgando legitimac;:ao a urn 
6rgao publico para postular indenizac;:ao por dano causado ao meio
ambiente, que e patrimonio de todos, independentemente da eventual 
existencia de algum particular vltima do atentado, cuidou, a toda evi
dencia, de tutelar um interesse difuso. 

Constatados esses dados, procurarei, a partir de agora, pro
ceder a uma meditac;:§o sobre o nosso ordenamento jurldico e notada
mente sobre o nosso sistema constitucional, para ver se e posslvel ex
trair do sistema jurldico uma conclusao que consinta, sem reforma 
legislativa, ampliar a legitimac;:ao para agir, a ponto de conferir aos 
corpos intermedi<kios criados especificamente para a defesa do meio
ambiente ou de valores esteticos, paisaglsticos, hist6ricos, turlsticos e 
artlsticos, ou para a defesa do consumidor, enfim, aos organismos so
ciais, que vao surgindo no seio da sociedade, com a finalidade de defe
sa de interesses difusos, a qualidade para agir em Ju(zo. 

Estou, basicamente, cuidando apenas do problema da legi
timac;:ao, pois e esse 0 ponto nodal da problematica da tutela jurisdi
cional dos interesses difusos, ao menos no estagio atual da legislac;:ao. 

Resolvida a questao da legitimac;:ao para agir, tenho a im
pressao de que podemos criar soluc;:oes adequadas em relac;:ao a outros 
aspectos processuais. Com dificuldades, por certo, mas com a possibi
lidade de contar com modelos de soluc;:oes legislativas inteligentes, 
quais as que encontramos na lei disciplinadora da ac;:ao popular (n. 
4.717/65). Problema basico e, mesmo, o do acesso ao Judici<kio, para 
a tutela de interesses difusos, por indivlduo, associac;:oes ou 6rgaos 
publicos. 

Em rela<;:ao a pessoa ffsica, BARBOSA MOREIRA faz uma 
preciosa e convincente colocac;:ao. Parte, o eminente processualista, da 
constatac;:ao de que o interesse difuso, no aspecto subjetivo, se caracte
riza pela indetermina<;:ao, pela impossibilidade de se saber a quem 
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pertence, a todos e ao mesmo tempo a ninguem em particular. E no 
aspecto objetivo, quanto ao bern, observa que a nota caracteristica e a 
sua indivisibilidade "no sentido de que e insuscetivel de divisao (mes
mo ideal) em "quotas" atribu lveis individualmente a cada urn dos in
teressados", pondo-se estes "numa especie de comunhao tipificada 
pelo fato de que a satisfa~;ao de urn s6 implica, por for~;a, a satisfa~;ao 
de todos, assim como a lesao de urn s6 constitui, ipso facto, lesao da 
inteira coletividade". E para chegar a conclusao de admissibilidade da 
legitima~;ao concorrente e disjuntiva dos co-titulares, a semelhan~;a da 
solu~;ao adotada pela lei de a~;ao popular, recorre o jurista ao disposi
tivo do C6digo Civil que permite, em se tratando de obriga~;oes indivi
slveis, que cada credor exija a dlvida inteira (art. 892, 1~ parte). Sendo 
a indivisibilidade uma das notas caracterlsticas dos interesses difusos, 
"basta, para resolver o problema - argumenta o consagrado processua
lista - opera~;ao hermeneutica simples, que desprenda da acep~;ao rigo
rosamente tecnica as palavras "credores" e "d fvida". A legitima~;ao se
ria concorrente, vale dizer, poderia ser proposta a a~;ao por urn s6 ou 
por varios dos co-titulares do interesse, ou ate por todos eles, sendo 
isso praticavel 7 

• 

Todavia, em se tratando de pessoas juridicas (sociedades, 
associa~;oes), criadas com o tim institucional de defesa de interesses di
fusos, chega 0 processualista a conclusao de que, lamentavelmente, 0 

nosso sistema jurldico esta, ainda, preso ao principia tradicional "da 
obrigat6ria coincidencia entre os sujeitos da rel~o jurldico-material 
controvertida e os sujeitos do processo", e por isso somente admite, 
em principia, o ingresso em Ju (zo de pessoas jurldicas quando se "tra
te de direitos ou obriga~;5es de que eles mesmos sejam titulares", mos
trando "escassa inclina~;ao a abrir-lhes tal possibilidade na defesa dos 
interesses dos respectivos participantes" 8 • 

(7) BARBOSA MOREIRA, "A Legitimavilo para a Defesa dos lnteresses Di· 
fusos no Direito Brasileiro ". 

(8) BARBOSA MOREIRA, op. cit., ressalta que "os poucos exemplos que se 
poderiam apontar referem-se, em todo caso , a interesses que nao mere
cern a qualificayao de "difusos", uma vez que sao "pertencentes a mem
hros de categorias profissionais ou grupos hem determinados ". Em tra
halho mais recente , insinua a possihilidade de interpretayao do art. 69 
que conduza a legitimavao ordinaria da associavao ( "Notas sohre o Pro
blema da "Efetividade " do Processo '). 
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Em que pese a essa douta ilac;ao, ouso apresentar a critica 
de todos os estudiosos da materia uma conclusao mais otimista. Pare
ce-me que e possivel interpretar-se o art. 69 do C6d. Proc. Civil com 
maior abertura e largueza, extraindo de seu texto a legitima~o ordi
miria das associac;5es e outros corpos intermediaries, que sejam criados 
para a defesa de interesses difusos. 

Procurarei desenvolver, a seguir, os argumentos que me pa
recem validos para justificar a conclusao. 

A Constituic;ao Federal, no art. 153, § 28 ("E livre a asso
ciac;ao profissional ou sindical. .. "). procura estimular a criac;ao de 
associac;aes e sindicatos. Afirmando ser urn dos direitos fundamentais 
a liberdade de associac;ao, a Constituic;ao nao esta inscrevendo uma 
mera norma de permissao. Cuida-se, na verdade, de enunciac;ao do 
perfil que o Constituinte quis fosse efetivamente adotado pela socieda
de civil. Sabemos que, para a realizac;ao de todos os objetivos e metas 
sociais colimados, o Estado nao tern condic;5es de agir sozinho e por 
isso convoca o auxr1io de todos os membros da coletividade, procuran
do estimular a criac;ao espontanea de corpos sociais que possam apoiar 
seus inumeros prop6sitos. A Constituic;ao, portanto, procura tambem 
esboc;ar o modelo de organizac;ao social, nao se limitando a trac;ar ape
nas a estrutura pol itico-institucional do Estado. 

Nessa mesma linha de argumenta~o. e tambem interessan
te constatar que a Carta Fundamental procura estimular a solidarie
dade, no art. 160 ("A ordem economica e social tern por fim realizar o 
desenvolvimento nacional e a justic;a social, com base nos seguintes 
principios: I - liberdade de iniciativa; II - valorizac;ao do trabalho 
como condic;ao da dignidade humana; Ill - func;ao social da proprie
dade; IV -harmonia e solidariedade entre as categorias sociais de pro
duc;ao; V - repressao ao abuso do poder economico, caracterizado pe
lo dominio dos mercados, a eliminacao da concorrencia e o aumento 
arbitrario dos lucros; e VI - expansao das oportunidades de emprego 
produtivo") e no art. 176 ("A educac;ao, inspirada no principio da uni
dade nacional enos ideais de liberdade e solidariedade humana, e direi
to de todos e dever do Estado, e sera dada no lar e na escola"). Nao 
posso deixar de extrair dessas normas uma consequencia importante: 
se a Constituic;:ao recomenda a solidariedade e estimula a organizac;:§o 
de associac5es, nao o faz, por certo, apenas retoricamente e para fins 
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recreativos, mas sim com reais prop6sitos promocionais, para a realiza
«;:ao do bem estar da coletividade (vale ressaltar que os objetivos clara
mente enunciados no art. 160 sao o "desenvolvimento nacional" e a 
"justi«;:a so cia I"). 

Se procura estimular a cria«;:ao de associa«;:oes, que sao reco
nhecidas tambem a n fvel de lei ordinaria, e se e fim I fcito as associa
«;:oes se proporem a defesa do meio-ambiente, dos valores culturais, a 
defesa do consumidor, enfim, dos interesses difusos, nao seria, acaso, 
discrepante de todo esse sistema constitucional a conclusao que negue 
as mesmas associac;:oes a possibilidade de promover a defesa desses in
teresses difusos perante o Judiciario? Se o legislador constituinte quer 
alcanc;:ar determinados objetivos e chega ate a sugerir um modelo a ser 
adotado pela sociedade civil, nao encontro argumento que me conduza 
a outra ilac;:ao senao a de que a propria Constituic;:ao assegurou, a essas 
mesmas associac;:5es, todo o instumental necessaria a consecuc;:ao dos 
fins perseguidos, inclusive o acesso ao Judiciario! 

No plano constitucional, portanto, nao me parece estar fal
tando qualquer pec;:a importante. Basta, para completar o quadro aci
ma trac;:ado, que se interprete, com o mesmo esplrito aberto, o art. 
153, § 49. 

E no plano da legislac;:a'o ordinaria, tenho tambem algunsar
gumentos que me parecem validos para corroborar a mesma conclusao. 

Anote-se, antes de mais nada, uma tecnica de hermeneuti
ca: quando uma lei adota soluc;:ao explfcita para determinada hip6tese, 
nao quer isso significar que a mesma soluc;:ao esteja exclu Ida para ou
tras hip6teses analogas. Explico-me: se a lei diz, por exemplo, que 
numa a~;ao em que a heranc;:a seja autora ou re, poderao os herdeiros in
tervir a qualquer tempo (art. 88, par. unico, do C6d. Proc. Civil de 
1939) -a hip6tese e de intervenc;:ao litisconsorcial -, nao significa isso 
que outras modalidades de intervenc;:ao litisconsorcial estejam vedadas. 
Muitas vezes a norma esta explicitando um princfpio existente no sis
tema jurfdico, nao constituindo, de forma alguma, vedac;:ao de outras 
hip6teses assemelhadas. Era dessa natureza o dispositive mencionado 
do anterior estatuto processual. A interpretac;:ao mais correta era a 
que entrevia na norma a anunciac;:ao de um princfpio geral, qual seja de 
admissibilidade da intervenc;:ao litisconsorcial em todas as situac;:5es 
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equiparadas a do herdeiro em rela<;:ao as a~oes em que a heran~ e au
tora ou re. Essa situa~ao e de interessado que, por ato de urn co-legiti
mado, tern a rela~ao jurfdica de que e co-titular ja submetida a julga
mento, vale dizer, a rela~ao jurfdica ja faz parte do objeto litigioso e 
por isso sua interven~ao nao se traduzira em amplia<;:ao objetiva do 
processo, e sim apenas subjetiva. 

Pois bern. No ordenamento jurfdico patrio, encontramos 
dispositivos legais que conferem legitima<;:ao a certos entes representa
tives de uma comunidade de interesses ou de urn grupo de pessoas, en
tes esses sem personalidade jurfdica. 

Veja-se, por exemplo, o condomlnio horizontal. A Lei n. 
4.591, de 16 de dezembro de 1964, no art. 22, § 19, a eo proprio 
Codigo de Processo Civil, no art. 12, incise IX, concedem ao condom f
nio legitimidade para figurar como autor ou reu da a~ao. Ora, afirman
do-se, na peti~ao inicial, "Condomfnio Ediffcio X" como autor, nao 
esta se apresentando como ente personificado, com patrimonio pro
prio e com existencia jurfdica distinta da dos condominos, e sim brevi
tatis causa, esta se aludindo a comunidade dos condominos proprieta
ries do "Ediffcio X", globalmente considerados. 

0 mesmo pode-se dizer do Esp61io, que igualmente nao 
tern personalidade jurfdica, mas tern capacidade processual de ser par
te. Sua legitim~ao, porem, nao retira a visibilidade dos herdeiros, 
reais titulares dos interesses e direitos, que continuam com legitimida
de propria para intervirem no processo, a qualquer instante, como 
I itisconsortes. 

Em todos esses cases, o que se tern e a utiliza~ao, pelo le
gislador, de uma tecnica de facilita~ao do acesso ao Judiciario, por 
parte de uma comunidade de interessados, concedendo a urn ente nao 
personificado, que sera representado por pessoa indicada por lei, a fa 
culdade de ser parte no processo, ao inves da figura<;:ao de todos os 
membros da comunidade, o que seria, por vezes, pelo numero de inte
ressados extremamente penoso e ate mesmo impraticavel. Por que nao 
entender-se, entao, com recurso a tecnica de interpreta~ao acima men
cionada, que esta (nsita no sistema a autoriza~ao da mesma tecnica de 
representacao de uma comunidade de interessados, determinados ou 
difusos, nao apenas por entes nao-per5onificados, mas por entes dota-
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dos de personalidade juridica, como associac;:6es? Anote-se a particula
ridade de relevo: o ente, personificado ou nao, leva para o processo, 
reclamando a tutela jurisdicional, os interesses dos pr6prios membros, 
e nao urn interesse proprio distinto do de seus integrantes, e para isso 
inclui entre seus fins institucionais a defesa daqueles interesses. 

Na Lei n. 6.385, de 1976, modificada pela Lei n. 6.616, de 
1978, que disp6e sobre o mercado de valores mobiliarios e cria a Co
missao de Valores Mobiliarios, temos a adoc;:ao de uma nova tecnica de 
defesa de interesses publicos. Nova, porque a tecnica tradicional e a 
consistente na intervenc;:ao obrigat6ria do Ministerio Publico (art. 82, 
Ill, Cod. Proc. Civil) . Essa lei conferiu a Comissao de Valores Mobilia
rios a faculdade de intervir a fim de "oferecer parecer ou prestar escla
recimentos" e praticar outros atos processuais, inclusive recorrer, nas 
demandas que digam respeito a materia inclu(da na sua competencia, 
embora nao tenha interesse pr6prio9

• A posic;:§o processual da Comis
sao, segundo a justificativa do Ministro da Fazenda de entao, Mario 
Henrique Simonsen, e a de Amicus Curiae (instituto do Direito norte
americana), a mesma posic;:§o atribul'da as Procuradorias Regionais das 
Juntas Comerciais do Pals pela Lei n. 4.726, de 13 de julho de 1965, 
art. 32. Aspecto que merece ser ressaltado e a preocupac;:ao do legisla
dor em defender os interesses de toda a comunidade, no que diz como 
mercado de valores mobiliarios, mesmo nos processos que se travam 
entre terceiros. Mas, mais do que isso, importante e realc;:ar a despreo
cupac;:ao do legislador pelo princlpio tradicional da necessaria relac;:ao 
entre o interesse tutelando e seu titular, criando tecnicas novas de pro
tec;:ao dos interesses pu bl icos, que no caso sao interesses difusos, pois 
dizem com toda uma coletividade. 

Evoluc;:§o maior, todavia, foi dada pela Lei n. 6.938, de 
1981, ja referida, que criou a ac;:ao civil publica, concedendo a legiti
mac;:ao para agir para o Ministerio Publico da Uniao e dos Estados. 

Bern, o que me parece possfvel concluir, a vista do que fi 
cou acima exposto, e que, desde que seja interpretado 0 art , 69 I do 

(9) - PAULO SALVADOR FRONTINI, "Comissao de Valores Mobiliarios e a 
Lei n. 6.616 , de 1978: uma Charada Processual ", in "Revista de Direito 
Mercantil ", RT. n. 32, pags. 103/ 105. 
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C6d. Proc. Civil, com mente mais aberta 10 e com vistas voltadas a glo
balidade do ordenamento jurldico, principalmente ao sistema constitu
cional, afigura-se perfeitamente poss(vel chegar-se a admissao da legiti
midade ad causam das associac;5es criadas com o fim estatutario de 
promover a defesa de interesses difusos. 

E a legitimac;ao, conforme ja ficou anotado, e ordinaria, e 
nao extraordinaria. Associac;ao que se constitua com o fim institucio
nal de promover a tutela de interesses difusos (meio-ambiente, saude 
publica, consumidor, etc.), ao ingressar em Julzo, estara defendendo 
urn interesse proprio, pois os interesses de seus associados e de outras 
pessoas eventualmente atingidas, sao tambem seus, uma vez que ela se 
propos a defende-los como sua propria razao de ser. 

A justificar essa colocac;§'o gostaria, por derradeiro, de in
vocar a chamada teoria do superamento da personalidade jurldica11

, 

aplicando-a as aves'sas, vale dizer, utilizando-se dos seus fundamentos 
para se chegar a soluc;§o inversa, qual seja da considerac;ao e da relevan
cia da personalidade jurfdica. 

Essa teoria, que e tambem chamada "doutrina da penetra
c;ao" ou da "desconsiderac;ao da personalidade jurldica" (disregard of 
Legal Entity) procura nao considerar os efeitos de personificac;ao, para 
atingir e vincular os s6cios pessoalmente e seu patrimonio, nas situa
c;oes em que a personalidade jurfdica e utilizada apenas como meio de 
fraude ou abuso. A sanc;ao e a ineficacia do ato, do neg6cio jurldico 
ou da relac;ao, e nao a destruic;ao da "entidade" pessoa jurldica12 • 

(10) -

(11) -

(12) -

BARBOSA MOREIRA, "A Prote~o Juridica dos Interesses Difusos", in 
" Revista Bras. de Dir. Processual", n. 24, pag. 16: "Conforme tern assi
nalado os estudiosos do assunto, a cria~o de urn sistema eficaz de tutela 
por meio da Justi\!a suscita aqui problemas de indole peculiar, que preci
sam ser enfrentados de mente aberta e sem o temor de romper com ideias 
arraigadas em longa tradi\!io_". 

FABIO KONDER COMPARATO , "0 Poder de Controle na sociedade 
anonima ", pags. 247/282; J. LAMARTINE CORREA DE OLIVEIRA, 
"A Dupla Crise da Pessoa Juridica ", Saraiva, 1979; RUBENS REQUIAO, 
"Abuso de Dire ito e Frau de atraves da Personalidade J uridica " , "Rev. 
dos Tribuna is ", 410/ 12; e "Curso de Dir. Comercial ", Saraiva, 1976, 7~ 
ed., pags. 239-241 , § 211. 

FABIO LONDER COMPARATO, op. cit. , pags. 271-272. 
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Procura-se penenetrar na intimidade da pessoa jurfdica pa
ra verificar se I "foi real mente a pessoa jurldica que agiul ou foi ela me
ro instrurnento nas maos de outras pessoasl f(sicas ou juridicas" 13

. 

Por que nao se utilizar da mesma tecnica para o fim exata
mente opostol de considera<;:ao da personalidade juridica? 

A penetra<;:ao no amago da associa<;:aol criada com o fim 
institucional de promover a defesa de algum interesse difusol deixara 
evidente que a pessoa jurldica e um mero instrumento para a veicula
~o dos interesses dos pr6prios associados (certamente mio de todos os 
interessadosl mais de parte delesl o que e suficientel considerado o 
princfpio jurldico que disciplina os direitos e interesses indivislveis). 
A pessoa jurldica el em sumal uma transparencial uma visibilidade, urn 
velculo apenasl e seu objetivo estatutario e o dos pr6prios membros. 
Cuida-se de uma tecnica jurldica para facilitar a defesa dos direitos e 
interesses, inclusive perante o Judiciario 1 enfim uma instrumenta<;:ao 
para sua defesa mais adequada e eficaz. E a tecnica e validal como aci
ma ficou vistol pois o nosso sistema jurldico se vale ate de entes nao
personificados para o mesmo fim. 

lngressando a associa<;:ao em Ju (zol e como se os pr6prios 
associados estivessem a agir. Para se forrar ao penoso trabalho da re
presenta<;:ao individual de cada urn deles, o que e, nao rarol impratica
vell e que a associa<;:ao age no Iugar deles. Os interesses e objetivos dos 
associados sao os mesmos da associa<;:ao e a presen<;:a desta em Ju (zo I 
tal como ocorre nos casos em que o sistema jurldico se vale da tecnica 
da veicula<;:ao dos direitos e interesses por meio de entes nao-personifi
cadosl equivale a presen<;:a de todos os seus membrosl e ate de outros 
co-titulares dos direitos e interesses indivislveis. 

Tem-sel afl o que CAPPELLETTI denomina de parte ideo-
16gica. A associa<;:ao, que evidentemente podera ter interesse e direitos 
pr6prios em rela<;:ao a seus bensl quanto aos fins estatutarios age pelos 
interesses de um grupo ou de uma categoria ou mesmo de uma coleti
vidade inteira, ideologicamente representados14

• 

(13) L. LAMARTINE CORREA DE OLIVEIRA, op. cit. , pag. 613. 

(14) Op. cit. , § XIII. 
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A legitimidade da associac;:ao, portanto, e ordinaria, nao ex
traordinaria15. 

A soluc;:ao acima e villida nao somente no aspecto tecnico
jurldico, como tambem no aspecto pol ltico, pais e sabido que somen
te pela uniao poderao as pessoas, com comunhao de interesses e neces
sidades, superar a debilidade individual. 

E necessaria ter presentes, todavia, os perigos do abuso e 
do exagero, impondo~ a criac;:ao de mecanismos de controle, ao mes
mo tempo em que se admite a legitimac;:ao das associac;:5es. A materia, 
embora relevante e merecedora de ser bern sublinhada, refoge aos es
treitos limites da presente palestra. Apenas cabe deixar consignado 
que a mesma tecnica de "penetrac;:ao" na intimidade da pessoa jurldica 
servira para se indagar de sua representatividade. 

Para encerrar, gostaria de deixar anotado que a efetiva tu
tela dos interesses difusos exigira a reformulac;:ao nao apenas da legiti
mac;:ao para agir, como tambem de varios outros institutos proces
suais16. e sera necessaria igualmente reelaborar os conceitos de jurisdi
c;ao, ac;:ao e processo. 

(15) - VICENZO VIGORITI, "lnteressi Collettivi e Processo", pags. 273-274: 
Discorrendo sobre class actions do Direito norte-americano, observa que: 
"I 'attore si presenta come legittimato ordinario, e cioe una real party in 
interest: in tale veste eglichiede di tutelare !'interesse proprio e, di sua 
iniziativa, prescindendo cioe da o~i predeterminazione legislativa, si 
offre insieme c~me "representative' di quelli altrui di contenudo identi
co al proprio. E escluso che nelle azioni di classe si possa parlare di una 
legittimazioni diversa da quella ordinaria". E prossegue: 'in teoria qua
lunque componente della class, singola persona fisica o gruppo costituito 
per Ia tutela dell 'interesse comune potrebbe attivarsi ed agire in giudizio 
per Ia protezione di tutti. Di fatto poi il compito di tutelare interessi di 
class e stato formalmente assunto da gruppi come da singoli individui, i 
quali ultimi pero sempre avevano aile spalle il consenso e il sostegno di 
altri membri della medesima class o di gruppi costituiti per Ia tutela 
dell 'interesse dedotto in giudizio ". 

(16) - MAURO CAPPELLETTI, op. cit.; ADA PELLEGRINI GRINOVER, "A 
tutela Jurisdicional dos interesses difusos"; BARBOSA MOREIRA, os 
trabalhos citados e tambem "Notas sobre o problema da "efetividade" do 
Processo " , in "Estudos de Direito Processual em homenagem a JOS£ 
FREDERICO MARQUES", pags. 203/220. 
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Admitida que seja a legitimac;:ao dos corpos intermediaries, 
a ac;:ao nao sera mais urn simples instrumento de realizac;:ao do direito 
objetivo e, por via de consequencia, tutela de urn direito subjetivo. 
Muito mais do que isso, sera uma forma de participa~o publica atra
ves do Judiciario, como instrumento de racionaliza~o do poder17

• · 0 
poder, como e sabido, e exercido, pol ftica e economicamente, tam
bern no campo privado, principalmente pelas empresas que operam na 
economia de massa em que vivemos, e disso evidentemente resultam 
conflitos de interesses, que cada vez mais assumem configurac;:ao meta
individual, atingindo urn grande numero de pessoas. Bern por isso, 
passaram a ter fundamental importancia pol ftica os instrumentos de 
racionalizac;:ao do poder. Alias, a participac;:ao publica atraves do Judi
ciario e urn instrumento de viabilizac;:ao da democracia que o nosso 
Constituinte intuiu ao instituir a ac;:ao popular constitucional (art. 153, 
§ 31, CF) 18 • 

E a jurisdic;:ao, juntamente com a ac;:ao e o processo, assu
mira maior relevancia polftica, pois, por meio dela, o Estado nao se li
mitara a solucionar os conflitos intersubjetivos de interesses ou mesmo 
conflitos metaindividuais, mas passara a promover tambem a func;ao 
promocional do Direito a que alude DENTI 19

. 

sao essas as considerac;:5es que pretendia submeter a douta 
considerac;:ao do distinto e paciente audit6rio, com a suposic;:ao de ha
ver desenvolvido argumentos validos para a demonstrac;:ao da hip6tese 
de trabalho anunciado no inlcio da palestra. 

(17) VITTORIO DENTl , op. cit. ; ADA PELLEGRINI GRINOVER , op. cit. 

(18) MANOEL GONCALVES FERREIRA FILHO , ADA PELLEGRINI GRI
NOVER e ANNA CANDIDA DA CUNHA FERRAZ, "Liherdades Puhli
cas ", 1978, pags. 475/479 , Saraiva. 

(19) - Op. cit. 
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A legitimidade da associ~ao, portanto, e ordinaria, nao ex
traordimiria15. 

A soluc;:ao acima e villida nao somente no aspecto tecnico
juridico, como tambem no aspecto politico, poise sabido que somen
te pela uniao poderao as pessoas, com comunhao de interesses e neces
sidades, superar a debilidade individual. 

E necessaria ter presentes, todavia, os perigos do abuso e 
do exagero, impondo~ a criac;:ao de mecanismos de controle, ao mes
mo tempo em que se admite a legitim~ao das associac;:5es. A materia, 
embora relevante e merecedora de ser bern sublinhada, refoge aos es
treitos limites da presente palestra. Apenas cabe deixar consignado 
que a mesma tecnica de "penetr~ao" na intimidade da pessoa jurldica 
servira para se indagar de sua representatividade. 

Para encerrar, gostaria de deixar anotado que a efetiva tu
tela dos interesses difusos exigira a reformulac;:ao nao apenas da legiti
mac;:ao para agir, como tambem de varios outros institutos proces
suais16. e sera necessaria igualmente reelaborar os conceitos de jurisdi
c;ao, ac;:ao e processo. 

(15) - VICENZO VIGORITI, "lnteressi Collettivi e Processo ", pags. 273-274: 
Discorrendo sobre class actions do Direito norte-americano, observa que: 
"l'attore si presenta come legittimato ordinario, e cioe una real party in 
interest: in tale veste eglichiede di tutelare !'interesse proprio e, di sua 
iniziativa, prescindendo cioe da OP,i predeterminazione legislativa, si 
offre insieme c~me "representative' di quelli altrui di contenudo identi
co al proprio. E escluso che nelle azioni di classe si possa parlare di una 
legittimazioni diversa da quella ordinaria". E prossegue: 'in teoria qua
lunque componente della class, singola persona fisica o gruppo costituito 
per Ia tutela dell 'interesse comune potrebbe attivarsi ed agire in giudizio 
per Ia protezione di tutti. Di fatto poi il compito di tutelare interessi di 
class e stato formalmente assunto da gruppi come da singoli individui, i 
quali ultimi pero sempre avevano aile spalle il consenso e il sostegno di 
altri membri della medesima class o di gruppi costituiti per Ia tutela 
dell 'interesse dedotto in giudizio ". 

(16) - MAURO CAPPELLETTI, op. cit.; ADA PELLEGRINI GRINOVER, "A 
tutela Jurisdicional dos interesses difusos"; BARBOSA MOREIRA, os 
trabalhos citados e tambem "Notas sobre o problema da "efetividade" do 
Processo " , in "Estudos -de Direito Processual em homenagem a JOSE 
FREDERICO MARQUES", pags. 203/220. 

Estudos de Dir. Publico, Silo Paulo IV/V (2/1), jul./dez. 1985 e jan./jun. 1986 



Admitida que seja a legitimac;:ao dos corpos intermediaries, 
a ac;ao nao sera mais urn simples instrumento de realizac;:ao do direito 
objetivo e, por via de consequencia, tutela de urn direito subjetivo. 
Muito mais do que isso, sera uma forma de participacao publica atra
ves do Judiciario, como instrumento de racionalizacao do poder17

• · 0 
poder, como e sabido, e exercido, politica e economicamente, tam
bern no campo privado, principalmente pelas empresas que operam na 
economia de massa em que vivemos, e disso evidentemente resultam 
conflitos de interesses, que cada vez mais assumem configurac;:ao meta
individual, atingindo urn grande numero de pessoas. Bern por isso, 
passaram a ter fundamental importf~ncia pol ltica os instrumentos de 
racionalizac;:ao do poder. Alias, a participac;ao publica atraves do Judi
ciario e urn instrumento de viabilizac;:ao da democracia que o nosso 
Constituinte intuiu ao instituir a ac;:ao popular constitucional (art. 153, 
§ 31, CF) 18 • 

E a jurisdic;:ao, juntamente com a ac;ao e o processo, assu
mira maior relevancia politica, pois, por meio dela, o Estado nao se li
mitara a solucionar os conflitos intersubjetivos de interesses ou mesmo 
conflitos metaindividuais, mas passara a promover tambem a func;:ao 
promocional do Direito a que alude DENTP9

• 

sao essas as considerac;:5es que pretendia submeter a douta 
considerac;:ao do distinto e paciente audit6rio, com a suposic;:ao de ha
ver desenvolvido argumentos validos para a demonstrac;:ao da hip6tese 
de trabalho anunciado no inlcio da palestra. 

(17) VITTORIO DENTl , op. cit. ; ADA PELLEGRINI GRINOVER, op. cit. 

(18) MANOEL GONCALVES FERREIRA FILHO , ADA PELLEGRINI GRI
NOVER e ANNA cANDIDA DA CUNHA FERRAZ, "Liherdades Puhli
cas ", 1978, pags. 475/479, Saraiva. 

(19) - Op. cit. 
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0 MANDADO DE SEGURANCA 
Contribuic;cio para o seu estudo 

Jose Ignacio Botelho de Mesquita 
Professor Titular de Direito Processual 
Civil da Faculdade de Direito da USP 

INTRODUCAO 

0 mandado de seguranc;a sempre suscitou muitas duvidas e, 
naturalmente, dentro dos limites de uma simples conferencia s6 cabe
ria tratar de algumas delas. Pensando nisto, solicitei que fosse feita 
uma selec;ao de quest5es consideradas mais interessantes pelos partici
pantes deste ciclo de estudos, de modo que o nosso encontro pudesse 
melhor servir ao seu escopo, sem o risco de deixar de lado quest6es de 
maior interesse ou de perter tempo com problemas de menor alcance 
pratico. 

Em resposta, recebi uma lista de 14 quest<5es, das quais 5 
se referem as partes no mandado de seguranc;a; 1 diz respeito ao man
dado de seguranc;a contra ato judicial; 5 tem por objeto a medida li
minar; 2 concernem a execuc;ao·do mandado; e, finalmente, 1 relativa 
a verba honoraria pela sucumbencia. 

!: dessas cinco quest6es que vou tratar. 

DAS PARTES NO MANDADO DE SEGURANCA 

1. As quest5es 

Sobre esse assunto foram formuladas as seguintes questoes: 
a) Qual a natureza da pessoa jurfdica de direito publico, na sua atua
c;:ao no mandado de seguranc;a? b) A pessoa jurfdica de direito publico 
e parte ou assistente liticonsorcial? c) E possivel a pessoa juridica de 
direito publico recusar o litiscons6rcio ativo em mandado de seguran
c;a? d) A autoridade coatora tem legitimidade para recorrer? e) 0 Mi
nisterio Publico tem legitimidade para recorrer em mandado de segu
ranc;a? E causa de nulidade nao ter sido intimado da sentenc;a? 
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2. A hist6ria do problema 

A excec;ao da ultima, todas essas questoes dizem respeito 
ao lado passivo da rela~;ao processual que se instaura com a impetrac;:ao 
do mandado de seguran~;a. Se o mandado de seguran~;a fosse uma a~;ao 
como outra qualquer, mio haveria maior dificuldade em considerar a 
autoridade coatora como substitute processual da pessoa jurldica de 
direito publico interessada, que seria terceiro em rela~;ao ao processo; 
se viesse a ingressar no processo, interviria como assistente litisconsor
cial, ressalvada a opiniao de parte da doutrina que ve, nesses casos, 
uma hip6tese excepcional em que o terceiro, intervindo, ingressa como 
parte, porque e seu o direito em causa. 

No caso do mandado de seguran~;a, porem, essa expli~ao 
nao funciona. A substitui~;ao processual e uma especie de legitima~;ao 
"ad causam" e nao apenas "ad processum", como seria, por exemplo, 
a do administrador, feitor ou gerente para receber citac;:ao, quando o 
reu estiver ausente e a ac;:ao se originar de atos por eles praticados (CPC 
art. 215 § 19); a legitimac;:ao "ad causam" s6 pode caber a quem te
nha personalidade diante do direito e, como todos sabem, a autoridade 
coatora nao tern personalidade jurfdica. Observe-se, ah~m disto, que 
no mandado de seguranc;:a contra ato judicial nao esta em causa ne
nhum direito da pessoa jurldica de direito publico a que a autoridade 
coatora (6rgao da jurisdic;:ao) esta vinculada (o Estado ou a Uniao): os 
efeitos da concessao da seguranc;:a serao sentidos exclusivamente pela 
parte contraria, de quem o juiz nao poderia ser substitute processual, 
porque nao ha entre ambos qualquer vinculo jurfdico sobre o qual essa 
substituic;:ao pudesse fundar-se. Pelos mesmos motives, deve excluir-se 
a ideia de que a autoridade coatora agisse como representante da pes
sea interessada; e deve excluir-se, tambem, porque a autoridade age 
como 6rgao e os 6rgaos nao representam, mas, como diz Pontes de 
Miranda, presentam a pessoa jurfdica. Por fim, a autoridade coatora 
tambem nao e reu, porque nao e dela 0 direito em causa. 

A perplexidade a que esta constatac;:ao nos conduz nao e 
nova, porem. Ela existe desde que o mandado de seguranc;:a foi criado 
e se vincula, a meu ver, a falta de definic;:ao do que seja, a final, oman
dado de seguranc;:a. lsto pode ser observado na hist6ria do mandado 
de seguranc;:a. 
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0 MS se filia a teoria brasileira do habeas corpus, com algu
ma concessao a doutrina da posse dos direitos pessoais, sustentada por 
Ruy Barbosa. Em sua primeira consagrac;:ao legislativa ficou subordi
nado ao procedimento do habeas corpus e como tal, dizia-se, nao cons
tituia uma causa, no sentido comum do termo. Seu lado possess6rio 
ficou claro na disposic;:ao de que "o mandado nao prejudica as ac;:oes 
petit6rias competentes" (CF-1934, art. 113, n9 33). 

No que tange ao lado passivo da relac;:ao, a Constituic;:§o de 
1934 mandava que fosse "sempre ouvida a pessoa jurldica de direito 
publico interessada" (art. 113, n9 33). A essa norma seguiu-se a Lei 
n9 191, de 1936, que mandava citar o coator e dar ciencia a pessoa ju
rldica de direito publico. 0 CPC-39 mandava notificar o coator para 
prestar informac;:aes e citar a pessoa jurldica de direito publico para 
contestar. Finalmente, a Lei n9 1.533/51 mandou apenas notificar a 
autoridade coatora para prestar informac;:6es e nao fez nenhuma refe
rencia a pessoa jurldica de direito publico interessada. 

ve-se por a( que a posic;:§o da pessoa jurldica de direito pu
blico em face do MS descreveu uma nltida curva na hist6ria do institu
te. Aparece, na origem, como terceiro interessado, que deve ser ouvi
do; sobre a seguir a posic;:ao de parte que deve ser citada para centes
tar (como verdadeiro reu) e, finalmente, desaparece totalmente do 
texto legal. 

Essa curva mostra, no posto inicial, urn estado de indefini
c;:ao sabre a natureza do MS; no ponto mais alto, atingido com o 
CPC-39, mostra uma decisiva inclusao do MS no sistema das ac;:oes; 
dessa conceituac;:ao se afasta, tambem de modo drastico e claro, o legis
lador de 1951. 

E de observar-se, tambem, que essa curva acompanha passo 
a passo a evoluc;:ao da hist6ria politica do Pals durante o perr'odo que 
vai de 1934 a 1951. A Constituic;:ao de 1934, como se sabe, foi uma 
concessao ao constitucionalismo que inspirou a Revoluc;:ao de 1932, 
mas nao se apartava da tendencia autoritaria personificada em Getulio 
Vargas, que a mesma Assembleia Nacional Constituinte elegeu Presi
dente da Republica por ter sido, como entao se declarou, "atraves dos 
acontecimentos dos ultimos cinco anos, a figura determinadora das 
diretrizes sucessivamente tomadas pela corrente revolucionaria". 0 
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CPC-39, por sua vez, sobreveio no auge do regime ditatorial implanta
do pel a Carta de 1937, que imp6s severas restri~oes ao mandado de 
seguran~a. A Lei n9 1.533/51 por sua vez surge quando oPals, Iiberto 
da ditadura de Vargas, nascia para a vida democratica sob a plena vi
gencia dos principios liberais que informaram a Constitu~ao de 1946. 

Extrai-se desse quadro que a tendencia de inserir, no pro
cesso do MS, a pessoa juridica de direito publico, acompanha a ten
dencia de defini-lo como uma ~ao; e extrai-se tambem que esta ulti
ma acompanha a tendencia do Pais em dir~ao a uma polltica autorita
ria que restrinja os direitos individuais, acabando por ceder quando se 
estabel~a ou restabele~a a tendencia oposta, em diref;ao ao refor~o 
das liberdades fundamentais. 

0 que aconteceu entre n6s depois de mar~o de 1964 con
firma essa analise. Em junho desse mesmo ano a Lei n9 4.348 modifi
cou o art. 13 da Lei do MS para permitir que o Presidente do Tribunal 
competente em grau de recurso suspendesse nao s6 a execu~ao da sen
ten~a mas tambem da liminar concedida noMS (art. 49) e, no art. 39, 
impos a autoridade coatora o dever de remeter c6pia do mandado no
tificat6rio ao Ministerio ou 6rgao a que estiver subordinada e a quem 
tiver a representa~ao judicial da pessoa jurldica de direito publico "ou 
entidade apontada como coatora", para as "providencias a serem to
madas para a eventual suspensao da medida e defesa do ato apontado 
como ilegal ou abusivo do poder". Vale dizer, bastaram dois meses do 
novo regime autoritario para que a pessoa juridica de direito publico 
interessada voltasse a Lei do MS, com poderes processuais pr6prios de 
quem e parte no processo e a quem a autoridade coatora deve prestar 
informa~oes (verbis: "indica~oes e elementos outros necessaries") 
antes mesmo de presta-las ao 6rgao do Poder Judiciario. 

Observa-se nessa lei urn n (tido movimento de marcha-a-re, 
alinhado as tendencias do novo regime, em dir~ao ao modelo do C6-
digo de 1939. As marcas principais dessa nova orienta~ao tornam-se 
particularmente vislveis nos seguintes pontos: a) no plano subjetivo, 
a paternidade da coa~ao e transferida da autoridade para a pessoa jurl
dica de direito publico interessada (verbis: "As autoridades adminis
trativas" - que a lei nao designa como autoridades coatoras - reme
ten3o as aludidas c6pias a quem tiver a representa~ao judicial "da Uniao, 
do Estado, do Municipio ou entidade apontada como coatora"); 
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b) o ato impugnado passa a ensejar "defesa" e nao apenas informa«;:oes; 
c) essa defesa deve ser providenciada par quem representa em ju fzo a 
pessoa jurfdica ou entidade apontada como coatora. Talvez parter si
do editada quando em regime militar ainda estava muito no comec;:o, a 
lei mostra uma certa hesita«;:ao que levou a camuflar o retorno ao siste
ma de 1939, nao se atrevendo a mandar que a pessoa juridica de direi
to publico fosse citada para, querendo, oferecer contestac;:ao. Nao che
gou a este ponto mas, par outra via, criou providencia que leva ao mes
mo resultado pnhico. 

Grac;:as a essa hesitac;:ao, nao se pode dizer que tenha oMS 
voltado a ser uma ac;:ao, tendo par parte passiva a pessoa juridica dedi
reito publico interessada. A natureza que lhe foi atribuida pela Lei n<? 
1533 ainda permanece, porque nao se fez obrigat6ria a participac;;ao da 
"Uniao, do Estado, do Municipio ou entidade apontada como coato
ra". Nos termos da propria Lei n9 4.348 essa participac;:ao sera apenas 
"eventual" (art. 39), de modo que a estrutura processual basica do MS 
continuou inalterada: a pessoa juridica de direito publico continuou 
nao tendo legitimac;;§o passiva "ad causam". 

A autoridade apontada como coatora tambem nao tem le
gitimac;;ao passiva "ad causam", pais so esta legitimada a prestar infor
ma~es, como ocorre no caso do habeas corpus. Foi s6 durante a vi
gencia da Lei 191/36 que a autoridade deveria ser "citada". Assim, o 
processo do MS continua sendo urn processo sem reu, rectius, sem par
te passiva, o que o exclue dos processos de jurisdic;:ao contenciosa e 
permite indagar, ate mesmo, se seria um processo de natureza jurisdi
cional (judicium est actum trium personarum). De minha parte, alias, 
ja conclu ( ja algum tempo pela negativa, nao s6 par esta mas tambem 
par outras raz6es, como e.g. a parti~larissima discipHna a que estao 
sujeitos efeitos da sentenc;:a denegat6ria do mandado de seguranc;:a (Lei 
n9 1.533, art. 15). 

3. Da natureza do mandado de seguranc;a 

A meu ver, a decisao que concede o mandado de seguranc;:a 
tem a natureza de ato de intervenc;:ao fundado em urn principia hierar
quico, que submete ao controle do Poder Judiciario todos os atos esta
tais, inclusive (obedecida a hierarquia) os do proprio Poder Judiciario. 
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Tern por escopo a tutela da liberdade violada ou amea«;:ada de viola«;:ao 
por ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. 
Como todo ato de interven«;:ao, tern natureza administrativa e seu fim 
e pol ftico: incide exatamente no ponto em que se defrontam o poder 
do Estado e a liberdade dos que a ele se acham submetidos. Exatamen
te por isso a denega«;:ao da seguran«;:a nao faz coisa julgada (Lei MS art. 
15) e a sua concessao importa somente a substitui«;:ao do ato cassado 
por outro ato de autoridade hierarquicamente superior. Sendo ato de 
natureza administrativa, a rela«;:ao processual que o gera se forma ape
nas entre o impetrante e o 6rgao competente (do Poder Judiciario). 
Dar resulta que a autoridade coatora nao e parte; tern apenas o dever 
de prestar inform<K;OeS e o de cumprir a ordem, caso a seguran«;:a seja 
concedida, como os teria perante seu superior hienirquico. Ela e sim
plesmente o destinat.cirio do mandado. Se a seguran«;:a nao for conce
dida, restara intocada, para o impetrante, a CK;ao que corresponder ao 
seu direito. Absolutamente correta, portanto, a Sumula n~ 304, ao 
contrario das interpreta«;:oes posteriores do STF que vieram restringir a 
sua aplica«;:ao. Note-se que os precedentes que informaram a Sumula 
sao todos anteriores, e as interpreta«;:oes restritivas sao todas posterio
res, ao movimento de ma~o de 1964. 

Entendo que, a partir dessa visao do mandado de seguran
«;:a, encontram solu«;:ao harmonica os problemas que acabaram sendo 
criados pela tentativa de conceitua-lo como a«;:ao; pecado este que 
tambem ja cometi mas, no qual, como seve, nao persisto. A persistencia, 
no caso, nao faz mais que acentuar as invenclveis perplexidades a que 
conduz e, o que talvez seja pior, dissolver o fundamento politico em 
preju lzo da eficacia do MS. 

0 mandado de seguran«;:a, se conceituado como ac;ao, se 
torna inofensivo - tigre de papel - sem motivo para figurar entre as 
garantias constitucionais. A«;:oes que se exer«;:am com fundamento em 
materia s6 de direito, acopladas a cautelares inominadas de natureza 
antecipat6ria, que se possam decidir sem necessidade da instru«;:ao em 
audiencia, sao hoje coisa de rotina, para a qual nao se exige a inclusao 
em texto constitucional. 

E pena que disto s6 se deem conta os chefes de governos 
autoritarios. Mas tambem, for«;:oso e reconhece-lo, ninguem melhor 
que eles para sentir, de Ionge, o que lhes amea«;:a o poder arbitrario. 
Ouem usa, cuida. 
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4. As respostas 

Firmadas essas premissas, posso passar agora a responder as 
perguntas que me foram dirigidas. 

(a) No processo do MS a pessoa jurfdica de direito publico nao 
e parte. Portanto, s6 pode ser terceiro. 

Conforme se pode verificar pela leitura da Lei n9 1.533/51, 
nao se encontra entre as suas disposic;:5es nenhuma que autorize a in
tervenc;:ao desse terceiro. lsto alias esta perfeitamente ajustado a natu
reza nao jurisdicional do MS; fosse urn processo de natureza jurisdicio
nal, a pessoa jurfdica de direito publico teria que ser citada como re, 
sob pena de ineficacia da sentenc;:a, pais seria inconceb(vel que se visse 
privada do direito de ser citada, ela propria parte no ato impugnado -
nao seria nunca hip6tese de intervenc;:ao de terceiro. 

A "defesa do ato", por sua vez, conforme prevista no art. 
39 da Lei n9 4.348/64, nao se realiza mediante o ingresso da pessoa 
jur(dica no processo do MS, mas do Procurador-Geral da Republica ou 
de quem tiver a representac;:ao judicial da Uniao, do Estado, do Muni
c fpio ou entidade apontada como coatora. Essa intervenc;:ao guarda 
analogia com a que estava prevista na Lei n9 4.337, tambem de junho 
de 1964, que regulava a declarac;:ao de inconstitucionalidade para fins 
de intervenc;:ao federal nos Estados. Dispunha essa lei que seriam ouvi
dos "os 6rgaos que hajam elaborado ou praticado o ato argi.iido" de in
constitucionalidade (art. 39) e, na sessao de julgamento, conferia o uso 
da palavra "ao procurador dos 6rgaos estaduais interessados, defenden
do a constitucionalidade do ato impugnado" (Art. 49 § unico). 

Nao havendo a Lei n~ 4.348/64 estabelecido prazo para o 
ingresso do representante judicial da pessoa jurldica, nem criado alte
rac;:ao alguma no procedimento do MS, segue-se que a defesa do ato se 
fara nas informac;:oes da autoridade coatora, porque nao ha outro tem
po processual em que pudesse ser deduzida (v. Lei do MS, art. 109). 

Ja o pedido de suspensao da execuc;:ao da liminar ou da 
sentenc;:a, e ato que nao configura intervenc;:ao no processo do MS. 0 
pedido e formulado fora do processo e perante outro 6rgao judicial -
o presidente do Tribunal competente para conhecer do MS em grau de 
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recurso. Esse pedido e julgado originariamente e nao da Iugar a urn 
ju fzo sobre o direito aplicavel, mas somente sobre a necessidade de se 
evitar "grave lesao a ordem, a saude, a seguranya e a economia publi
cas". Trata-se a( de urn julzo de natureza eminentemente polftica. Se 
a hip6tese for de suspensao da execuyao da sentenya, inviabilizara a 
eficacia do mandado de seguram;:a, foryando o impetrante a socorrer-se 
da ac;ao que couber para a tutela do seu direito. Convem, a prop6sito 
dessa medida, formular duas observayoes: a) e medida restritiva do ca
bimento do MS, fundada em questoes de fato, e portanto incompatl
vel com o preceito constitucional; b) a Lei n9 4.348/64 repete a reda
cao do art. 328 do CPC-39, editado sob a Carta diatorial de 1937 I que 
nao incluia o MS entre as garantias constitucionais. 

0 que se observa, pois, nesta materia, e uma tendencia mui
to acentuada da doutrina atual de continuar a considerar o MS como 
se ainda mantivesse a configurayao que I he foi atribu fda sob o regime 
do Estado Novo e pudessem, as alteray5es havidas em 1964, serem ex
plicadas a luz da Carta de 1937. S6 assim, com efeito, poder-se-ia co
gitar da atuac;ao direta da pessoa jurfdica de direito publico no proces
so do MS. Podera ela recorrer da sentenya, mas isto por outros moti
vos de que mais adiante irei tratar. 

(b) Se, ao arrepio da lei, admitir-se o ingresso da pessoa jurldi
ca de direito publico noMS, nao intervini como assistente. 

Condiyao primordial para a assistencia eo interesse na vito
ria do assistido, o que pressupoe que o assistido seja parte. Vale dizer, 
que tenha legitimac;ao (no caso, passiva) ad causam. Ja vimos que nao 
a tern a autoridade como coatora, que nao e citada para contestar, 
nem por si nem por terceiro. 

A autoridade coatora tern apenas legitimayao processual 
para informar o julzo, ainda que o fato de dar as razoes pelas quais 
praticou o ato implique defesa do ato. 0 mesmo faria a pessoa jurldi
ca de direito publico interessada na manutenyao do ato e o faria com 
essa mesma legitimayao, apenas processual, que alias lhe era conferida 
pela Constitui9ao de 1934, observada pela Lei n9 191 / 36. Essa legiti 
mayao foi suprimida pel a Constitu i9ao de 1946 e nao retornou em ne
nhuma das posteriores, que alias nao merecem o nome de Constitui9ao 
mas s6 o de Carta . 
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(c) 0 poder de recusar o litiscons6rcio ativo nao esta expressa
mente previsto no C6digo de Processo Civil, mas decorre do princlpio 
da isonomia, conforme o ensinamento de BARBI. Aplicando-se ao 
processo de mandado de seguranc;:a as regras do CPC que regulam o li
tiscons6rcio (Lei n9 1.533, art. 19), aplicam-se-lhe igualmente os prin
c fpios que integram essas regras. 

0 problema esta em conciliar a atribuic;:ao deste poder a 
pessoa juddica interessada ou a autoridade coatora, como fato de es
tas nao serem partes, porque onde nao houver partes nao ha que falar 
em isonomia processual. E, decididamente, o mandado de seguranc;:a 
se caracteriza por tratar desigualmente as "partes". Como disse L. E. 
DE BUENO VIDIGAL, oMS eo antidote contra o poder conferido a 
administrac;:ao de executar as pr6prias decis5es - ele desiguala para 
igualar. 

Esse problema, porem, se resolve tendo em vista o fim a 
que serve a isonomia no processo. A igualdade de oportunidades que 
deve ser dada as partes nao serve a elas mas ao processo, porque se fun
da na ideia de que reduc;:ao da liberdade de qualquer das partes impede 
a formac;:ao do conhecimento necessario a decisao e induz a parcialida
de do juiz. E isto e de suma importancia do mandado de seguranc;:a 
porque nele, mais que em qualquer outro processo, sobreleva a presun
c;:§o de imparcialidade do Poder Judiciario. Essa presunc;:ao eo funda
mento sobre que repousa a superioridade hierarquica do Poder Judicia
rio e que justifica a atribuic;:ao a ele da competencia para a concessao 
do mandado de seguranc;:a. 

Qualquer obstaculo legal a correta prestac;:ao das informa
c;:5es pela autoridade coatora resulta em obstaculo a imparcialidade da 
decisao e, como tal, nao pode ser querido pela lei. Assim, se o excessi
ve numero de litisconsortes ativos se mostra obstativo das informac;:5es 
dentro do prazo legal, a soluc;:ao hci de ser a separac;:ao das pretens<>es, 
ja que o prazo legal nao pode ser alargado sem preju izo aos fins do 
mandado de seguranc;:a. 

Esta separac;:ao deve ser requerida pela propria autoridade 
coatora, porque esta diretamente vinculada com a sua legitimac;:§o para 
prestar as informac;:aes, assim como com a responsabilidade inerente ao 
ato de presta-las. 
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(d) A legitim~ao da autoridade coatora nao vai alem da legiti
macao para prestar as informacoes. Nao tendo legitim~ao para a cau
sa, nao pode recorrer; e nao pode recorrer como terceiro interessado 
porque nao tern interesse em causa. 

Quem pode recorrer e a pessoa juridica de direito publico, 
porque e terceiro prejudicado. E terceiro, porque nao e parte no pro
cesso. E prejudicado porque a senten<;:a atinge de forma direta o seu 
direito. 

E justo que se pergunte: por que podera a pessoa jurfdica 
interpor recurso de terceiro mas nao podera intervir como terceiro an
tes da sentenca? 

A resposta e simples: a estrutura do processo em primeiro 
grau, ou instancia unica, excluindo a participa<;:ao da pessoa juridica 
como re, exclui com maior razao ainda a sua particip~ao como tercei
ro. Este obstaculo nao surge quanto a apela<;:ao, porque, dizendo ape
lave! a senten<;:a, disse a lei que se lhe aplicam todas as regras atinentes 
a apelacao, inclusive a que admite que apele quem nao foi parte no 
processo. 

Essa intervencao - anote-se - nao altera a natureza do 
processo. A decisao proferida em segundo grau substituini a decisao 
recorrida e, portanto, s6 podera ter a mesma natureza desta. 

(e) lgualmente legitimado a interposi<;:ao do recurso, e o Minis
terio Publico (CPC, art. 499). Porter essa legitimacao, tern que ser in
timado da senten<;:a, sob pena de nulidade; esta e consequencia direta 
daquela, nao cabendo indagar se a falta acarretou, ou nao, preju fzo. 

5. Observa~oes finais 

Concluindo esta parte, gostaria de acentuar a maior simpli
cidade que traz para o MS o entendimento que para ele proponho, e a 
soma de complicacoos que gera a sua conceitua<;:ao como acao. 

Afastando-se a ideia de que a autoridade coatora tenha a 
legitimacao extraordimiria da substituicao processual, vinculada ao 
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conceito do mandado de seguran~a como ~ao, a hip6tese de erro na 
indica~ao da autoridade coatora deixa de implicar carencia da ~ao por 
ilegitimidade de parte passiva (que pode representar urn desastre para 
o impetrante) e passa a se resolver mediante a simples notifica~ao da 
autoridade certa. Este e apenas um exemplo, mas muitos outros se 
pod em oferecer. 

II- MANDADO DE SEGURANCA CONTRA ATO JUDICIAL 

1. A questfo 

A pergunta proposta foi a seguinte: 0 mandado de segu
ran~a pode ser impetrado contra ato judicial ou s6 pode dar efeito sus
pensive ao recurso? 

2. 0 problema 

Os meios de impugna~ao dos atos judiciais se dividem em 
duas especies: recursos e a~oes de impugn~ao. Recursos sao o agravo, 
a apel~ao, os diversos embargos eo recurso extraordimirio. A~5es de 
impugn~ao a ~ao rescis6ria, os embargos de terceiro e - se fundados 
em falta de cita~ao inicial para o processo de conhecimento - os em
bargos do devedor. 

Se considerarmos o mandado de segura~a como ~ao, te
rfamos que incluir o mandado de seguran~a contra ato judicial entre as 
a~oes de impugna~o. Esta a~ao de impugna~ao teria o mesmo pedido 
e a mesma causa de pedir do recurso cab(vel contra a decisao impugna
da; as partes tambem seriam as mesmas: o recorrente, como impetran
te; o recorrido, como sujeito a eficacia direta da decisao a ser proferi
da no mandado de seguran~a. Quebraria essa identidade apenas a figu
ra do juiz, mas s6 se pudessemos considenHo como parte no mandado 
de seguran~a, "representando" ou "substituindo" a pessoa juridica de 
direito publico interessada (o Estado ou a Uniao), coisa que ninguem 
ousa afirmar porque nao ha como se estabelecer urn vinculo de interes
se entre qualquer dessas pessoas jur(dicas e o desfecho da causa ou do 
mandado de seguran~a. 
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Diante dessa trfplice identidiade, uma tal ~ao de impugna
r;§o depararia urn obstaculo intranspon (vel: se fosse concomitante
mente interposto o recurso cablvel, ocorreria a litispendencia; nao 
fosse interposto esse recurso, sobreviria a coisa julgada. Em nenhuma 
hipotese poderia ser julgado o merito do mandado de seguranc;:a, sob 
pena de infringencia da coisa julgada ou da litispendencia. 

Segue-se daf que, considerado o mandado de seguranc;:a co
mo ar;§o, jamais poderia ser admitido contr~ ato judicial de que coubes
se recurso ou correic;:ao parcial. Exatamente o que disp5e a lei (Lei n9 
1.533, art. 59, II). 

A ignorancia, porem, faz despoticos os ju fzes e cria para as 
partes a necessidade de defender, antes que o direito afrontado por 
uma decisao arbitraria, a sua propria liberdade violada, ou ameac;:ada 
de violac;:§o, por ato do Estado, praticado ilegalmente ou com abuso 
do poder. A compreensao de que o Estado, por meios dos seus orgaos 
judiciais, tern perante as partes o dever de processar a causa e de deci
di-la de acordo com a lei, de que se origina o correspondente direito a 
uma decis«o de conteudo determinado, foi duramente castigada pela 
doutrina "abstrata" da ac;:ao; doutrina que se implantou soberana en
tre nos, tambem a partir dos anos 30, e cujos defeitos comec;:aram a ser 
notados apenas na decada de 70, a partir da crltica que lhe movi, no 
meu livro "Da Ar;§o Civil". Os advogados, porem, sempre se deram 
conta, apesar da rna doutrina que nao lhes dava sustentac;:ao, da exis
tencia de uma verdadeira violencia estatal nas decis5es arbitrarias e fre
quentemente teratol6gicas com que amiude se defrontavam. lsto lhes 
permitiu sempre perceber que a decisao ilegal nao violava apenas o di
reito em causa, de uma parte contra a outra, mas o direito da parte 
contra o Estado a uma decisao conforme as regras de direito material e 
instrumental, podendo assim ser surpreendidal vista de fora do proces
so, como ato ilegal de autoridadel ofensivo a relac;:ao entre o individuo 
e o Estado disciplinada pelas normas de direito constitucional. Da( ao 
uso do mandado de seguranc;:a contra tais decis5es1 foi urn so passol 
firmado na clausula "seja qual for a autoridade responsavel pela ilegali
dade ou abuso do poder" (CF art. 153 § 21 ). Diante disto, acabaou 
por cairl como incompatlvel com a garantia constitucionall a restric;:ao 
do art. 59 I II I da Lei n9 1.533/51, passando a ser admitido o MS con
tra atos judiciais. 
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E evidente, contudo, conforme ja demonstramos, que a tal 
nao se prestaria o MS se fosse uma a~ao. Alias nao ha hip6tese em que 
menos se ajuste o MS ao conceito de ac;:ao, do que nos casos de MS 
contra atos judiciais. Pense-se urn pouco no absurdo de considerar o 
juiz como reu, ou substitute processual do Estado, numa a~ao que 
funcionaria como verdadeira ~ao rescis6ria ou recurso paralelo! 

De minha parte, posso hoje admitir plenamente o MS con
tra atos judiciais, mas apenas porque o passei a considerar como medi
da de natureza administrativa preordenada a tutela da liberdade diante 
do poder estatal. Como o seu fundamento nao e a rela~ao juddica liti
giosa, mas a liberdade individual, nao o limitam, nem a coisa julgada, 
nem a litispendencia. E sabem os senhores que ha varios casos em que 
foi concedida a seguran~a contra a coisa julgada. lsso explica, inclusi
ve, porque o MS tern que ter fundamento constitucional. !: porque, 
assim como o habeas corpus, e instrumento de tutela da liberdade 
diante do Estado. 

3. A resposta 

Diante disto, entendo que, nao havendo recurso com efeito 
suspensive, cabe oMS contra qualquer decisao judicial, ainda que tran
sitada em julgado. Como nao ocorre a litispendencia, pelos motives ja 
aduzidos, nada impede que o MS seja impetrado simultaneamente com 
a interposi~ao do recurso sem efeito suspensive. 

0 mandado de seguran~a para dar efeito suspensive a recur
so que nao o tenha encerra uma contradictio in terminis. Se o juiz nao 
poderia conceder esse efeito ao recurso porque ha lei que o suprime, o 
mandado de seguran~a para esse fim seria contrario a lei. Hoje, no en
tanto, vern sendo amplamente admitido mas com a fei~ao- que odes
natura -de medida cautelar. !: concedido se concorrem o fumus boni 
juris e o perigo de dano irreparavel, quando para a concessao da segu
ran~a e sabido que nao basta a aparencia de urn born direito: exige-se 
a presen~a de direito I fquido e certo. 

Essa especie de mandado de seguran~a resultou de solu~ao 
de compromisso, totalmente desnecess;kia, mas comoda como soem 
ser as solu~oes deste genero, porque contentam a gregos e troianos. 
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De minha parte s6 admitiria oMS para dar efeito suspensi
vo a recurso em urn unico caso: quando, a falta desse efeito, se torna 
inutil o efeito devolutivo. Nesse caso, admito a seguran<;:a porque o 
ato do juiz de receber o recurso s6 no efeito devolutivo, embora se 
contenha dentro da lei, importa abuso, porque excede aos fins da nor
ma de competencia. 0 excesso esta exatamente no efeito prejudicial 
ao direito de recorrer. sao casos em que a execu<;:ao imediata da deci
sao torna inutil o provimento do recurso. 0 direito I fquido e certo 
que, nesses casos, ampararia oMS, seria o direito ao recurso. A inutili
dade, no entanto, deve se configurar em rela<;:ao ao direito postulado e 
nao diante dos meros fatos. E o caso, por exemplo, de MS contra de
cisao que autoriza a viola<;:ao do sigilo fiscal, da qual s6 caiba recurso 
sem efeito suspensivo. Sera inutil o provimento do recurso se, antes 
dele, for executada a decisao e rompido o sigilo. 

Fora dessa hip6tese, ter-se-ia o caso em que a falta de efei
to suspensivo poderia gerar preju (zo de fato. Esta, porem, foi uma 
op<;:ao do legislador, que nao pode ser modificada em mandado de 
seguran<;:a. 

Ill- DA MEDIDA LIMINAR 

1 . As questc5es 

Sobre este tema, foram propostas as seguintes questoes: 
a) E possfvel a concessao da liminar em qualquer momenta antes da 
senten<;:a? b) E poss(vel a subsistenciada liminar ap6s a senten<;:a dene
gat6ria da seguran<;:a? c) Denegada a seguran<;:a e revogada a liminar 
pela senten<;:a, pode o relator, no Tribunal, atendendo a pedido da par
te, restabelece-la? d) 0 prazo de validade da liminar caduca automati
camente ou e necessaria a declara<;:ao judicial? e) A medida cautelar 
inominada pode ser utilizada pelo particular contra o ato da adminis
tra<;:ao? Em sendo positiva a resposta, as restri<;:oes legais impostas ao 
mandado de seguran<;:a, como por exemplo com rela<;:ao a concessao de 
liminar, poderiam ser aplicadas a medida cautelar? 

Estudos de Dir. Publico, Sao Paulo IV /V (2/1). jul./dez. 1985 e jan./jun. 1986 



•mcla~it ~•s Precuraurll ~. Murtlci1i• ~. Sio f'aulo 59 

2. 0 problema 

A soluc;:ao destas questoes depende da determinac;ao da na
tureza da liminar no MS. Se, por exemplo, entendermos que essa me
dida tem natureza cautelar, seria fon;:oso responder afirmativamente as 
perguntas a), b) e c), e, negativamente a segunda pergunta da questao 
e). Negando a natureza cautelar, as respostas corretas seriam exata
mente o contnirio. 

De minha parte vejo diferenc;as fundamentais entre as cau
telares inominadas, ditas antecipat6rias, e as medidas liminares em pro
cesses de conhecimento que as admitam, embora tenham ambas uma 
caracterlstica comum: a provisoriedade. 

A primeira diferenc;a esta na instrumentalidade que e essen
cia! a medida cautelar, inclusive a antecipat6ria. Esta nao tern por fi
nalidade a tutela imediata do direito de uma parte contra a outra, mas 
a tutela do (eventual) resultado favoravel do processo; o direito que 
lhe serve de fundamento e 0 direito a sentenc;a uti I ou, sese preferir, 0 

direito a seguranc;a do resultado do processo, ameac;ado por algum pe
rigo inerente ao tempo que o processo devera demandar. 0 que justifi
ca essas medidas e precisamente o risco de vir a sentenc;a a ser inutiliter 
data. Tais medidas podem consistir na produc;ao de efeito exatamente 
igual ao da sentenc;a de procedencia ou em qualquer outro que sirva 
para assegurar o resultado do processo. Uma vez concedidas podem a 
qualquer tempo ser modificadas, substitul'das por outras ou revogadas. 
Podem ser concedidas antes ou durante o processo, em qualquer me
mento. 

Por sua vez, as medidas liminares em processes de conheci
mento nao sao instrumentais. Consistem em atos de composic;ao ante
cipada da lide. Tern, por isto, a finalidade de tutelar imediatamente o 
direito afirmado pelo autor, haja ou nao o risco de inutilidade da sen
tenc;a de procedencia. E o caso, por exemplo, das medidas possess6rias 
e do embargo de obra nova - mesmo sem a concessao da liminar, as 
respectivas senten<;:as poderao ser uteis, seja para reintegrar o autor na 
posse ou para mandar demolir o que foi indevidamente edificado. E o 
caso tambem da ac;ao de alimentos, na qual a sentenc;a favoravel sem
pre valera para o futuro, ainda que nao tenham sido prestados alimen
tos no curso do processo. Essas medidas tern por fundamento o valor 
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social da pretensao, que se avantaja sabre as exigencias de certeza, nor
mal mente impostas para a presta<;ao da tutela jurisdicional. Seu con
teudo e sempre identico ao da senten<;a de procedencia. Uma vez con
cedidas nao podem ser substitu ldas por outra ou revogadas (note-se 
que a senten<;a de improcedencia nao as revoga: as substitui, conforme 
adiante veremos). 

No caso do MS, a condi<;ao imposta pelo art. 79, II, da Lei 
n9 1.533/51 ("quando do ato impugnado puder resultar a ineficacia 
da medida, caso seja deferida") sugere o escopo de prevenir risco de 
dana ao resultado do processo e nos induz a atribuir natureza cautelar 
a medida liminar. E precise, porem, olhar para OS demais aspectos 
dessa medida. 

0 seu tr~o mais importante eo fato de que a liminar no 
MS e sempre identica a senten<;a de procedencia. Nao pode ser diferen
te e, uma vez concedida, nao pode ser modificada ou substitulda por 
outra. Sese trata de medida que s6 atende seu objetivo se produzir re
sultado identico ao da presta<;ao da tutela jurisdicional contida na sen
ten<;a de merito, a hip6tese e de medida que contem ato de composi
<;ao antecipada da tide e nao, simplesmente, ato de natureza cautelar. 
0 que se protege antecipadamente nao e urn bern de natureza proces
sual (qual o direito a seguran<;a do resultado do processo) mas a pro
pria liberdade do impetrante, invadida por ato ilegal de autoridade que 
viola, ou amea<;a de viola<;ao, direito llquido e certo. 

3. As respostas 

(a) Tern sido frequentes, notadamente em MS de competencia 
origimlria dos Tribunais, que se delibere aguardar a vinda das informa
<;5es da autoridade coatora para, entao decidir sabre a concessao da 
liminar. 

Esse procedimento e tecnicamente incorreto, porque o 
exame dos requisites de que depende a concessao da liminar indepen
de do que venha a ser declarado nas informa<;5es da autoridade apon
tada como coatora. E pnfltica que faz concessao ao prestlgio da auto
ridade e poe sob suspeita a boa-fe do impetrante. 
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De qualquer forma, antes tarde do que nunca . 

Amparo legal para isto nao ha, como tambem nao ha para 
pedido incidental do impetrante, posterior a denega<;:ao da liminar. Tal 
quebra da ordem legal do processo s6 poderia justificar-se em aten<;:ao 
ao informalismo que, dentro de certos limites, pode atribuir-se aos 
processos de natureza administrativa, admitida que seja a posi<;:ao que 
adoto. Nesta materia, contudo, parece-me extremamente arriscado fa
zer concess5es ao informalismo porque, todos sabemos, admitido este 
principia, mais facilmente sera ele aplicado contra impetrante que 
contra o poder estatal. E exatamente par a( que caminham as arbitra
riedades que o MS se destina a combater. 

(b) A respeito da possibilidade de a medida liminar sobreviver 
a senten<;:a denegat6ria, alguns aspectos introdut6rios devem ser de 
inlcio examinados. 

As medidas liminares sao concedidas par urn ju (zo de cog
ni<;:ao estreita ou sumaria, destinado a prevalecer ate que o processo es
teja maduro para urn ju(zo de cogni<;:§'o ampla. No caso das liminares 
dadas em processo de conhecimento, a decisao sumaria tern por objeto 
a probabilidade da existencia do direito (material) afirmado pelo autor 
e a decisao final tem par objeto a existencia desse mesmo direito. Nas 
liminares dadas em processo cautelar, a decisao sumaria tern par obje
to a probabilidade da existencia do direito (processual) a seguran<;:a do 
processo principal e a decisao final tern par objeto a existencia desse 
mesmo dire ito (processual ). 

A decisao final, ou sentenc;:a, tanto no processo de conheci
mento como no processo cautelar, nao revoga a decisao liminar. A de
cisao final, incidindo sabre o mesmo objeto, apenas com maior ampli
tude, opera sabre a decisao liminar como operaria a decisao proferida 
num recurso sabre a decisao recorrida: a decisao final substitui a deci
sao liminar, entra no Iugar dela, para conceder ou negar definitivamen
te o que antes fora concedido provisoriamente. Na decisao final, o 
juiz reve o que antes decidira. Revogar e outra coisa: revogar e dar o 
dito pelo nao dito, e retirar a voz, a palavra. Assim, a medida cautelar 
concedida par decisao final (sentenc;:a) proferida no processo cautelar, 
pode a qualquer tempo ser revogada. A revogac;:ao, como seve, pressu
p5e um julzo plena e acertado dentro dos seus limites (sumario ou am-
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plo), que venha mostrar-se inconveniente ou inoportuno, e nao sim
plesmente urn ju(zo mais estreito que, num novo jufzo mais amplo, ve
nha a revelar-se errado_ A decisao final incide sobre os mesmos funda
rnentos que foram apreciados pela decisao liminar. A decisao que re
voga incide sobre fundamentos novos, a cuja vista, se mostre conveni
ente ou necessaria retirar a eficacia da decisao anterior, mesmo que ela 
nao tenha resultado de nenhum erro. Da( porque entendo que as me
didas liminares em processo de conhecimento nao podem ser revoga
das e as medidas cautelares (liminares ou definitivas) so podem ser re
vogadas se se constatar que o perigo, que as justificou, deixou de exis
tir (nao porque nao existisse desde o in lcio). Revogar e diferente de 
rever. 

Diante dessas premissas, podemos reafirmar que a decisao 
final contraria produz o efeito de substituir a decisao liminar. Caben
do contra a sentenc;:a recurso com efeito suspensive, a suspensividade 
alcanc;:a tambem esse efeito substitutive_ Note-se que o recurso e inter
posto contra a sentenc;:a e nao contra a liminar. Assim, ficando suspen
sos os efeitos da sentenc;:a, inclusive ode substituir a decisao liminar, a 
eficacia dessa liminar permanece em vigor ate a decisao do recurso. ~ 
o que acontece, por exemplo, nas ac;:oes possess6rias: a reintregrac;:ao 
liminar perdura na pendencia da apelac;:ao interposta contra a sentenc;:a 
de improcedencia. lnversamente, se da senten<;:a s6 cabe recurso sem 
efeito suspensive, o efeito substitutive da sentenc;:a final contraria ope
ra de imediato a eficacia da liminar que se extingue. E o que ocorre 
no processo cautelar. 

Para saber se, no MS, a liminar sobreviveria a decisao final 
(sentenc;:a) denegatoria, e preciso definir antes OS efeitOS da apelac;:ao 
no MS. 

E a voz corrente que, no MS, a apelac;:ao nao tern efeito 
suspensive, donde decorreria que o efeito substitutive da decisao final 
operaria de imediato, nao sobrevivendo a ela a eficacia da liminar. 

Esta afirmac;:ao, porem, tern que ser examinada mais pro
fundamente. 

Tem-se como pacffico em doutrina que os recursos tern, 
em regra, efeito suspensive e que, por isso mesmo, a excec;:ao tern que 
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ser expressa. No silencio da lei, o recurso tera sempre efeito sus
pensive. 

No caso do MS, a lei e omissa, pais apenas diz que da sen
ten<;:a cabera apelac;:ao, sem dizer em que efeitos deve ser recebida. Em 
principia, portanto, deveria ser recebida sempre nos dais efeitos: de
volutive e suspensivo. No entanto, afirma-se que o efeito suspensivo 
seria incompatlvel com a Indole do MS, que e medida de urgencia. Es
se argumento encontra respaldo no que dispoe a Lei n<? 1.533/51, art. 
12, § (mica, verbis: "A sentenc;:a, que conceder o mandado, fica sujei
ta ao duplo grau de jurisdic;:ao, podendo, entretanto, ser executada 
provisoriamente". Dal, porem, nao se segue que a apelac;:ao no MS te
nha sempre efeito apenas devolutivo. Segue-se que tera efeito apenas 
devolutivo nos casas em que o MS seja concedido pela sentenc;:a recor
rida. No caso inverso, nem a Indole do MS nem a citada regra legal po
deriam ser alegadas como excec;:ao a regra geral da suspensividade do 
recurso quando a lei seja omissa. E, note-se, nada ha de extraordinario 
que o corte do efeito suspensivo s6 opere quando a sentenc;:a seja favo
ravel e nao quando seja desfavoravel. Temos exemplo disto na apela
c;:ao contra a sentenc;:a que julga os embargos do devedor, que nao tera 
efeito suspensivo quando a sentenc;:a julgar improcedentes os embargos 
e 0 tera quando OS julgar procedentes. A regra e importante, porque 
se, nesse caso, nao se atribuisse o efeito suspensivo, a sentenc;:a de pro
cedencia dos embargos desconstituiria imediatamente a penhora. E. 
plenamente admisslvel, portanto, que os efeitos da apelac;:ao variem 
conforme o conteudo da sentenc;:a recorrida. 

Diante disto, nada obsta o entendimento de que a apela<;:ao 
contra a senten<;:a denegat6ria do MS tenha efeito suspensivo, suspen
dendo inclusive o seu efeito substitutivo da decisao liminar que, assim, 
continuara em vigor ate que se decida a apelac;:ao. 

Contra este entendimento poder-se-<i opor a limitac;:ao tem
poral da vigencia da medida cautelar imposta pelo art. 1<?, "b", da Lei 
n<? 4.348/64, de inspirac;:ao autoritaria. Esse limite, porem, s6 opera 
quando a senten<;:a nao seja proferida dentro do prazo de vigencia da 
liminar e tern par fim, exatamente, desestimular o emprego de expedi
entes procrastinat6rios. Se a sentenc;:a for dada dentro do prazo, inci
dirao os princlpios a que acima aludi. 
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Por sua vez, tambem tern que ser analisada com cu idado a 
SUmula n9 405 do STF : "Denegado o mandado de seguran<;a pela sen
ten<;a, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sern efeito a 
liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisao contr<iria." Esse 
enunciado nao diz nada sobre a vigencia da liminar na pendencia do 
recurso; ele tern por objeto exclusivarnente a eficacia retroativa dade
cisao contrckia a liminar, como bern o demonstra a alusao a decisao 
contniria proferida "no julgamento do agravo" (hoje apela<;ao). 

Assirn, tambern ml'o vejo 6bice, na SUrnula, a conclusao de 
que a liminar continua em vigor na pendencia da apela<;ao contra a sen
ten<;a denegat6ria da seguran<;a, dado o efeito suspensive da apela<;ao. 

Desta forma e pelas razoes acima expostas, revejo minha 
opiniao anterior contraria a sobrevivencia da cautelar na pendencia da 
apela<;ao interposta contra a senten<;a denegat6ria. 

(c) Se se entender que a apelac;:§o no MS nao tern efeito sus
pensive em nenhurna hip6tese, a consequencia seria a desconstitui<;ao 
da liminar por for<;a da eficacia imediata da senten<;a denegat6ria. 

Neste caso, nao haveria a possibilidade de ser restabelecida 
por decisao do relator do recurso a pedido do apelante. Esse "restabe
lecimento" importaria a concessao de uma nova medida, porque a an
terior estaria extinta. 

Essa nova rnedida, se concedida, teria natureza puramente 
cautelar e valeria como suspensao cautelar dos efeitos da senten<;a ape
lada ate que fosse decidida a apela<;ao, ancHoga a que OS Tribunais tern 
concedido pela via do rnandado de seguran<;a para dar efeito suspensi
ve ao agravo de instrumento ou outro recurso destituido desse efeito. 

(d) Pelo que consta da lei, a eficacia da rnedida liminar cessa 
com o decurso do prazo legal, se antes dele nao for dada a senten<;a, 
independenternente de qualquer declara<;ao judicial. 

A lei, porern, nao pode ser interpretada s6 pelo que consta 
de sua letra. 

Da norma que admite a prorroga<;ao do prazo de 90 dias, 
"quando provadamente 0 acurnulo de processes pendentes de julga-
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mento justificar a prorroga<;;ao" (Lei n9 4.348/64, art. 19, "b"), infe
re-se que este prazo e prazo para 0 juiz e tern por fim evitar que, por 
negligencia ou conluio com o impetrante, o juiz deixe eternizar-se a 
medida liminar. Assim entendo, porque a san~ao para a negligencia ou 
dolo processual do impetrante se acha prevista noutra norma da mesma 
lei (o art. 29) e, havendo justificativa para o juiz (acumulo de proces
so), o prazo de 90 dias podera ser prorrogado. 

Dal decorre que, ao termino dos 90 dias, deve o juiz, de 
oflcio, justificar a propria demora para poder gozar da prorroga~ao. 
No silencio do juiz (que eo que normalmente ocorre) deve-se entender 
que da como presumido o acumulo de processos, porque nao se pode 
atribuir a esse silencio o efeito de uma confissao de desldia, que impli
caria, para o juiz, responsabilidade por perdas e danos. 

Segue-se dal que 0 simples decurso do prazo de 90 dias nao 
basta para a extin~ao da eficacia da liminar. 

E o que acontecera se tambem a prorrog~ao por 30 dias 
for insuficiente? Vencidos estes 30 dias, estaria extinta a eficacia da 
liminar? 

Temos que considerar al tres hipoteses: (a) o prazo de 30 
dias foi insuficiente, por acumulo de servi~os; ou o prazo era sufi
ciente mas houve (b) desldia do juiz ou (c) concluio deste como im
petrante. 

Nos dois primeiros casos, a responsabilidade pelo prejulzo, 
que a demora em dar a senten~a causaria a pessoa jurldica de direito 
publico interessada, e do proprio Estado (CF art. 107). S6 no ultimo 
desses casos haveria responsabilidade do impetrante. 

Como a cess~ao da liminar s6 prejudica o impetrante, e 
f<kil de ver que, ocorrendo qualquer das duas primeiras hipoteses, a 
san~ao imposta ao impetrante implicaria transferir para ele uma res
ponsabilidade que t! do Estado, em ofensa ao principia constitucional 
supra citado. Por sua vez, o conluio entre o juiz eo impetrante nao se 
pode presumir do simples decurso do prazo; haveria a( prevarica~ao, 
que e crime (CP art. 319) e que, em rela~ao aos ju lzes, s6 se reputa ve
rificada "depois que a parte, por intermedio do escrivao, requerer ao 
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juiz que determine a providencia e este nao lhe atender o pedido den
tro de 10 (dez) dias" (CPC, art. 133, II). 

Em consequencia disto, entendo que a cess~ao da eficacia 
da liminar em qualquer daquelas duas primeiras hip6teses seria incons
titucional e, na ultima, dependeria de previa provocac;:ao da autoridade 
apontada como coatora ou do representante do MP. A legitimac;:ao 
processual da autoridade lhe adviria do fato de estar ela submetida di
retamente a ordem contida no mandado, que restringe sua liberdade 
funcional. 

(e) As restric;:oes impostas a concessao da medida liminar em 
MS nao operam, a meu ver, em relac;:ao a medidas cautelares inominadas. 

A razao de ser destas restric;:aes esta na dificuldade de fazer 
retornar as coisas ao statu quo ante quando a sentenc;:a denegue a segu
ranc;:a. lsto nao ocorre em relac;:ao as cautelares porque no processo 
cautelar pode o juiz impor uma contra-cautela que garanta a proviso
riedade da medida. 

IV - DA EXECUCAO 

1. As questoes 

sao duas as perguntas: (a) Qual a sanc;:ao para a autoridade 
impetrada que nao da cumprimento a liminar ou a ordem concedida? 
(b) Como se processa a execuc;:ao da decisao concessiva de seguranc;:a? 

2. As respostas 

(a) Conforme disse de in(cio, o MS e urn ato de intervem;ao e 
seu fim e pol (tico. Assirn, a recusa de cumprir a ordem constitui urn 
problema pol(tico. 

A recusa de urn funcionario de curnprir a ordem nao cons
titui obstaculo para que seja executada, pais o funcionario pode ser 
afastado e substitu (do por outro que cumpra a deterrninac;:ao judicial, 
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ou podera a ordem ser cumprida por seu superior imediato. Esta nao e 
dirigida a uma pessoa mas a urn 6rgaos estatal. Obstaculo ao cumprimen
to do mandado ocorre apenas quando a pessoa jurldica de direito pu
blico interessada opoe o seu poder ao Poder Judiciario. 

Se isto ocorre, sera posslvel a intervenc,ao da Uniao no Es
tado (CF art. 10, VI), ou do Estado no Municipio (CF art. 15 § 39). 
Se a oposi<;:ao for da Uniao, haveni crime de responsabilidade do Presi
dente da Republica e Ministros de Estado (Lei n9 1079, de 10.04.50, 
art. 49 n9 II e art. 12). 

Nao se pode argUir crime de desobediencia (CP art. 330), 
porque este supoe que o agente seja um particular. 

(b) A ordem contida no mandado de seguran<;:a e transmitida 
por offcio a autoridade coatora e nao comporta execuc,ao processual. 
E ordem do superior hierarquico (PJ) ao seu subordinado. 

0 funcionario que recebe a ordem nao disp5e do poder 
material de obstar o seu cumprimento, conforme acima ficou explica
do. Sua obriga<;:ao de fazer ou nao fazer e fungl'vel: pode ser cumpri
da por outra pessoa que ocupe o mesmo 6rgao ou 6rgao superior. 

Assim, se urn funcionario nao cumpre a ordem, devera o 
juiz comunicar o fato ao superior do funcionario que responda pelos 
atos deste e disponha do poder de afastar o renitente ou de praticar 
diretamente o ato ordenado. 

Observo que a natureza peculiar do mandado de seguranc,a 
faz com que, muito embora seja decidido por sentenc,a, nao possa ela, 
do ponto de vista de seus efeitos, ser classificada como as sentenc,as em 
geral. Estas, nos sabemos, sao meramente declarat6rias, ou constituti
vas ou condenat6rias. As sentenc,as proferidas no MS, porem, ainda 
quando contenham uma ordem para a autoridade fazer, nao fazer, ou 
entregar alguma coisa, nao "condenam" no sentido jurldico desse ter
mo porque nao criam titulo executivo; a ordem, no caso, contem so
mente uma determinac,ao administrativa de superior hierarquico dirigi
da ao seu subordinado, que deve ser cumprida a risca sem nenhum dos 
caracteres da execuc,ao. Ah~m disso, quando a senten<;:a nao contem 
uma determinac,ao para urn facere ou um dare, ela contera uma decla-
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ra<;:ao de vontade que ira substituir a declara<;:ao devida pela autorida
de, a qual se seguirao os efeitos que a lei atribua a essa declara<;:ao (e.g. 
a declara<;:ao da nulidade de uma licita<;:ao). lsto e completamente dife
rente do que se observa nas senten<;:as meramente declarat6rias, que 
tem por fim eliminar a incerteza jurldica e nao substituir a declara<;:ao 
omitida pelo reu - se alguma analogia fosse posslvel com o que ocorre 
nos processos de natureza jurisdicional, ela teria que ser estabelecida 
em rela<;:ao as senten<;:as que "condenam" o devedor a emitir declara
<;:ao de vontade (analogia, porem nao identidade: .essas senten<;:as nao 
substituem a declara<;:ao omitida, apenas produzem os mesmos efeitos 
desta e, por isso, sao constitutivas). E bem n ltido, pois, que as rela<;:oes 
criadas no MS sao inter-partes, como as administrativas, e nao super
partes como as jurisdicionais. 

V - DA VERBA HONORARIA 

1. A questao 

A ultima questao e: cabe condena<;:ao ao pagamento de ho
norarios advocatlcios em mandado de seguran<;:a? 

2. A resposta 

Se fosse uma a<;:ao, nao haveria porque nao caber esta con
dena<;:ao. Nao sendo, como entendo que nao e, nao cabe. No MS obe
decem-se as regras do CPC mas sempre e apenas naquilo que se ajusta
rem a natureza do Mandado de Seguran<;:a. 

A submissao do MS as regras do processo civile atribui<;:ao 
da competencia para concede-lo aos 6rgaos do Poder Judiciario, se de
vem apenas a seguran<;:a que essas regras proporcionam e a imparciali
dade que se pressupoe no Poder Judiciario. 

Eram essas as contribui<;:oes que desejei trazer para os seus 
estudos sobre esse tema, que e de fundamental importancia para a pro
te<;:ao da liberdade contra o poder do Estado. E tao mais importante 
quanto maior este poder se torne, como vemos que, de fato, a cada 
dia, maior, mais intenso e mais amplo se vai tornando. 
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PATRIMONIO HISTORICO. TOMBAMENTO 

Hely Lopes Meirelles 
Juiz aposentado do Tribunal de Al~,:ada de S. 
Paulo. Ex-Secretario de Estado dos Negocios da 
J usti~,:a - S. P. Professor, escritor e jurista. 

De inl'cio, desejo congratular-me com a Associac;:ao dos Ad
vogados da Prefeitura do Municipio de sao Paulo pela promoc;:ao deste 
Cicio de Estudos de Direito Publico, e agradecer a honra de minha in
clusao dentre os seus conferencistas. 

* * * 

0 poder regulat6rio do Estado se exerce nao s6 sobre os 
bens de seu domfnio patrimonial, como tambem sobre as coisas e lo
cais particulares, de interesse publico. Nessa ultima Gategoria encon
tram-se as obras, monumentos, documentos e recantos naturais que, 
embora propriedade privada, passam a integrar o patrimonio hist6rico 
e artistico da Nac;:ao, como bens de interesse da coletividade, sujeitos 
ao dom(nio eminente do Estado, atraves do tombamento. 

Patrimonio hist6rico - 0 conceito de patrimonio hist6ri
co e artlstico nacional abrange todos os bens, m6veis e im6veis, exis
tentes no pals, cuja conservac;:ao seja de interesse publico, por sua vin
culac;:ao a fatos memoraveis da hist6ria patria, ou por seu excepcio
nal valor art istico, arqueol6gico, etnografico, bib I iogrilfico ou ambien
tal. Tais bens tanto podem ser realizac;:oos humanas, como obras da 
natureza; tanto podem ser preciosidades do passado, como criac;:5es 
contemporaneas. A protec;:ao de todos esses bens e realizada por meio 
do tombamento, ou seja, da inscric;:ao da coisa em livros especiais -
Livros do Tombo 1 

- na repartic;:ao competente, para que a sua utiliza-

(l) - As expressCies "Livros do To mho" e "tombamento ". provem do Direito 
portugues, onde a palavra "tombar" significa "inventariar ", "arrolar" ou 
"inscrever " nos arquivos do Reino, guardados na "Torre do Tombo ". Por 
tradi~iio , o legislador brasileiro conservou as express6es reinicolas, na 
nossa "Lei de Tombamento ". E fez bern, porque come~ou, assim, a pre
servar o nosso patrimonio lingiilstico, dando o exemplo aos que vao cum
prir a lei. 
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~;ao e conserv~ao se fa~;am de acordo com o prescrito na respecti
va lei. 2 

0 valor hist6rico, artfstico, cultural, cientifico ou ambien
tal e proclamado pelo 6rgao administrative incumbido dessa aprecia
~0, mas quando contestado pelo proprietario da coisa, para subtrai-la 
do tombamento, pode ser apurado em Jufzo, pelos meios periciais ade
quados. 3 Embora a valora~;ao hist6rica e artfstica dependam de julzos 
subjetivos e conceitos esttf!ticos individuais, nem por isso fica o ato 
administrative do tombamento imune a aprecia~o judicial, para veri
ficar-se a sua legalidade, dentro dos objetivos colimados pela legisla~o 
pertinente. 

A Constitui~ao da Republica, de 1969, fiel a orienta~ao 
hist6rico-cultural dos povos civilizados, estendeu o amparo do Poder 
Pub I ico a todos os bens que merecem ser preservados e atribu iu a todas 
as entidades estatais o dever de preserva-los, para recrea~ao, estudo e 
conhecimento dos feitos de nossos antepassados. No ambito federal, 
essa missao esta confiada ao Institute do Patrimonio Hist6rico e Art(s
tico Nacional - IPHAN. Na esfera estadual e municipal essa atribui~ao 
e do respective 6rg§o criado para tal fim. 4 

Torubamento - Tombamento e a declara~o pelo Poder 
Publico do valor hist6rico, artfstico, paisagistico, turlstico, cultural ou 
cientffico de coisas ou locais que, por esta razao, devam ser preserva
dos, de acordo com a inscri~o em livro proprio. 0 seu fundamento 

(2) - Sobre o patrimonio historico e artistico, hem como sohre a preserva.yiio 
amhiental e urhanistica veja-se o excelente estudo do professor Jose 
Afonso da Silva, em seu livro Direito Urban(stico Brasileiro, ed. RT, Sao 
Paulo , 1981 , pp. 481 e segs. 

(3) STF, RDA, vol. II , fasc. I, p. 124, com comentario de Victor Nunes Leal. 

( 4) No Estado de Sao Paulo o tombamento e regido pela Lei 10.247, de 
22.10.1968 e normas subseqiientes regulamentadas pelo Decreto 13.426, 
de 16.3.1979. 
0 Municipio da Capital de Sao Paulo editou, recentemente, a Lei 10.032, 
de 27.12.1985, que dispos sobre a cria~o de urn Conselho Municipal de 
Preserva.ya:o do Patrimonio Historico , Cultural e Amhiental da Cidade de 
Sa'o Paulo - CONPRESP. 
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juridico, como ja vimos, esta no paragrafo (mica, do art. 180, da Cons
titui<;;ao da Republica, que coloca "sob a prote~o especial do Poder 
PUblico as documentos, as obras e as locais de valor hist6rico au artls
tico, as monumentos e as paisagens naturais notaveis, bern como as 
jazidas arqueol6gicas". 

Como a Constitui<;;ao da Republica fala em "Poder Publi
co", qualquer das entidades estatais pode dispor sabre o tombamento 
de bens em seu territ6rio. 

A norma nacional sabre o tombamento e o Decreta-lei 25, 
de 30.11.1937, complementado par disposi<;;oes de outros diplomas Je
gais, 5 mas o tombamento em si e ato administrative da autoridade 
competente e nao fun<;;ao abstrata da lei, que estabelece apenas as re
gras para sua efetivac;ao. 

0 tombamento se realiza atraves de urn procedimento ad
ministrative vinculado, que conduz ao ato final de inscric;§o do bern 
num dos Livros do Tombo. Nesse procedimento deve ser notificado o 
proprietario do bern a ser tombado, dando-se-lhe oportunidade de de
fesa na forma da lei. Nulo sera o tombamento efetivado sem atendi
mento das imposic;oes legais e regulamentares, pais que, acarretando 
restric;oes ao exercicio do direito de propriedade ha que observar o 
devido processo legal para sua formaliza~o, e essa nulidade pode ser 
pronunciada pelo Judiciario, na a<;;ao cablvel, em que sera apreciado 
tanto a legalidade dos motivos quanta a regularidade do procedimento 
administrative em exame. 

( 5) - Alem do Decreto-lei 25/ 37, que organiza a protevao do patrimonio hist6-
rico e artistico nacional, vejam-se o Decreto-lei 2.809, de 23.11.1940 , 
que dispoe sobre donativos particulares ao IPHAN; o Decreto-lei 3.866 , 
de 29.11.1941 , que disp6e sobre o cancelamento de tombamento pelo 
Presidente da Republica; a Lei 3.924, de 26.7.1961 , que disp6e sobre os 
monumentos arqueologicos e pre-hist6ricos; a Lei 5.471, de 09.7 .1968, 
que dispoe sobre a exportavao de livros antigos e conjuntos bibliognificos 
brasileiros; o Decreto 66.967 , de 27.7 .1970, que, em seu art. 14, conce
de autonomia administrativa e financeira ao IPHAN ; a Lei 6.292, de 
15.12.197 4, que Lorna obrigatoria a homologavao do tomhamento pelo 
Ministro da Cultura. 

Estudos de Dir. Publico. Sao Paulo IV /V (2/1 ), jul./dez. 1985 e jan./jun. 1986 



74 

0 tombamento tanto pode acarretar uma restric;:ao indivi 
dual quanto uma limitac;:ao geral. E restric;:ao individual quando atinge 
determinado bern - uma casa, por exemplo - reduzindo os direitos 
do proprietario au impondo-lhe encargos; e limitac;:ao geral quando 
abrange uma coletividade, obrigando-a a respeitar pad roes urban l'sticos 
ou arquitetonicos, como ocorre com o tombamento de locais hist6ri
cos ou paisaglsticos. 

No exerclcio da faculdade que lhe outorga o artigo 180, 
parilgrafo unico da Constituic;:ao, o Poder Publico impoe as restric;:oes 
necessarias a utilizac;:ao e conservac;:ao do bern, mas se estas chegarem 
a constituir interdic;:ao do uso da propriedade, a coisa tombada ou afe
tada pelo tombamento devera ser indenizada, como veremos adiante. 

Ultimamente o tombamento tern sido utilizado para prote
ger florestas nativas. Ha equ (voco nesse procedimento. 0 tombamen
to nao e 0 instrumento adequado para a preservac;:ao da florae da fau
na. As florestas sao bens de interesse comum e estao sujeitas ao regi
me legal especial estabelecido pelo C6digo Florestal (Lei 4.771, de 
15.9.1965), que indica 0 modo de preservac;:ao de determinadas areas 
florestadas. 0 mesmo ocorre com a fauna, que e regida pelo C6digo 
de Cac;:a (Lei 5.197, de 3.1.1967) e pelo C6digo de Pesca (Decreta-lei 
221, de 28.2.1Q67), os quais indicam como preservar as especies silves
tres e aquaticas. Apenas os monumentos e as "paisagens naturais nota
veis", nos termos da Constituic;:ao da Republica (art. 180, paragrafo 
unico), podem ser tombadas. Notavel significa incomum, extraordiml
rio, algo que se destaque no panorana ambiental. Portanto, a preserva
c;:§'o das florestas e da fauna silvestre e de ser feita com a criac;:ao de 
parques nacionais, estaduais e municipais, ou de reservas biol6gicas, 
como permite expressamente o C6digo Florestal (art. 59). 

Processo - A abertura do processo de tombamento, por 
deliberac;:ao do 6rgao competente, assegura a preservac;:ao do bern ate a 
decisao final, a ser proferida dentro de 60 dias, ficando sustado desde 
logo qualquer modificac;:ao ou destruic;:ao (art. 99, item 3). Eo que se 
denomina tombamento provis6rio cujos efeitos sao equiparados aos do 
tombamento definitivo, salvo quanta ao registro no cart6rio imobilia
rio e ao direito de preferencia reservado ao Poder Publico (arts. 79 e 
13). Mas esse tombamento provis6rio nao pode ser protei ado alem do 
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prazo legal, sob pena de a omissao ou retardamento transformar-se em 
abuso de poder, corrigfvel por via judicial. 

Feito o tombamento definitive, cabera recurso ao Presiden
te da Republica, para o cancelamento na forma estabelecida peloartigo 
unico do Decreta-lei 3.886, de 29.11.1941. Esse cancelamento, alias, 
pode ser determinado ate mesmo de oflcio "atendendo a motivos de 
interesse publico", como diz o mencionado artigo. Nao e de se louvar 
o poder discricionario que se concedeu ao Presidente da Republica em 
materia hist6rica e artlstica, sobrepondo-se o seu juizo individual ao 
do colegiado do IPHAN a quem incumbe decidir originariamente o as
sunto. A autoridade desse 6rgao, especializado na materia, nao deveria 
ficar sumariamente anulada pelo julgamento subjetivo ou politico do 
Chefe da Nac;ao. A institui~ao desse recurso se deve, naturalmente, a 
origem ditatorial do diploma que o estabeleceu, em cujo regime o Pre
sidente da Republica absorvia todos os poderes e fun~oes ainda que es
tranhos a sua missao governamental. 

As coisas tombadas, embora permanec;:am no dom(nio e 
posse de seus proprietaries, nao poderao em caso algum ser demolidas, 
destruldas ou mutiladas, e nem pintadas ou reparadas sem previa auto
rizac;:ao do IPHAN, sob pena de multa de 50% do dana causado (art. 
17). Do mesmo modo, os bens tombados nao podem sair do Pals, nem 
ser alienados a titulo oneroso, sem previa oferta a Uniao, ao Estado ou 
ao Municipio em que se encontram, para que exer~am o seu direito de 
preferencia a aquisic;:ao, sendo nula a aliena~ao que se fizer com prete
ri~ao desse preceito legal (art. 22 e §§). 

Na vizinhanc;:a dos im6veis tombados nao se podera fazer 
qualquer construc;:ao que lhes impe~a ou reduza a visibilidade, nem co
locar anuncios ou cartazes, sob pena de retirada ou destruic;:ao e multa 
de 50% do valor das obras proibidas (art. 18). 0 conceito de reduc;cio 
de visibilidade, para fins de Lei de Tombamento, e amplo, abrangendo 
nao s6 a tirada da vista da coisa tombada, como a modificac;:ao do 
ambiente ou da paisagem adjacente, a diferenc;:a de estilo arquitet6nico, 
e tudo o mais que contraste ou afronte a harmonia do conjunto, tiran
do o valor hist6rico ou a beleza original da obra ou do sltio protegido. 

Os monumentos arqueol6gicos e pre-hist6ricos foram tam
bern colocados sob a guarda e protec;:ao do Poder Publico pela Lei 
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3.204, de 20.7 .1961. Esta lei conceitua o que se considera monumen
to arqueol6gico ou pre-hist6rico (art . 2<?), e sujeita as escavac;:oes para 
fins de pesquisa em terras publicas ou particulares a permissao do go
verna federal (art. 8<?), atraves do IPHAN; preserva as descobertas for 
tuitas (artigo 17), e pro1be a remessa para o exterior, de objetos de in
teresse arqueol6gico, pre-hist6rico, numismatico ou artlstico, sem 
licenc;:a expressa do 6rgao competente, e pune os infratores par crime 
contra o Patrimonio Nacional (art. 4<?). 

Concluindo o tombamento definitivo, de im6vel particular 
ou p(Jblico, devera ser comunicado ao registro imobiliario competente, 
para averbac;:ao a margem da transcric;:ao do domfnio (Decreta-lei 
25/37, art. 13), a fim de produzir efeitos perante terceiros. 

Os bens tombados s6 podem ser desapropriados para man
ter-se o tombamento, jamais para outra finalidade. Nem mesmo as en
tidades estatais maiores poderao expropriar bens tombados pelas me
nares, enquanto nao for cancelado o tombamento pelo 6rgao compe
tente. Se assim nao fosse, de nada valeria o tombamento pelo Estado 
ou pelo Municipio sea expropriac;:ao proviesse da Uniao. 

lnd~niza~o - 0 tombamento, em principia, nao obriga a 
indenizac;:ao, salvo se as condic;:5es impostas para a conservac;:ao do bern 
acarretam despesas extraordinarias para o proprietario, ou resultam na 
interd.ic;:ao do usa do mesmo bern, ou prejudicam a sua normal utiliza
c;:ao, suprimindo ou depreciando o seu valor economico. Se isto ocor
rer e necessaria a indenizac;:ao, a ser efetivada amigavelmente ou medi
ante desapropriac;:ao pela entidade publica que realizar o tombamento, 
conforme o disposto no art. 5<?, alfnea k, do Decreta-lei n<? 3.365/41, 
que considera, dentre os casas de utilidade publica, "a preservac;:ao e 
conservac;:ao dos monumentos hist6ricos e artlstico", bern como "a 
protec;:ao de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza". 

Tombamento nao e confisco. t; preservac;:ao de bens de in
teresse da coletividade, imposta pelo Poder Publico em beneficia de 
todos, e assim sendo nao pode um ou alguns particulares serem sacrifi 
cados no seu direito de propriedade, sem a correspondente indenizac;:ao 
reparat6ria do preju fzo ocasionado pel a tombamento. Assim ja nos 
pronunciamos, em harmonia com os doutrinadores patrios que se ocu-
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param do assunto. Com efeito, o tombamento de uma obra de arte 
que permita ao seu dono continuar na sua posse e no seu desfrute nao 
exigira indeniza<;:ao, mas o tombamento de uma area urbana ou rural 
que imp~a a edificac;ao ou a sua normal explorac;ao econ6mica, ha 
que ser indenizada. 
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SERVIDORES POBLICOS. ASPECTOS CONSTITUCIONAIS 

Celso Antonio Bandeira de Mello 
Prof. Titular de Direito Administrativo 
da Faculdade de Direito da Pontificia 
Universidade Catolica de Sao Paulo. 

Senhor Presidente da Associa(:ao, senhores membros da 
mesa, meus colegas, quero, em primeiro Iugar, agradecer a honra desse 
convite, para estar entre os Procuradores Municipais, a quem ja sou li
gado por tantos la~os de amizade, ensejando-me mais uma ocasiao para 
debater um tema juddico e propor uma visao a respeito desse assunto 
dos servidores municipais e, quem sabe, durante os debates, ate sugerir 
alguma coisa pensando na futura Constituinte. Vou me ocupar do an
gulo constitucional e o Prof. Adilson Dallari, em seguida, o desenvolve
ra a partir deste mesmo angulo constitucional, mas entrando em consi
dera~oes que tambem extraem seu fundamento de validade de normas 
legais. 

A primeira considera~ao que quero fazer repisa algo sobre 
o que venho insistindo ha muito tempo. Habitualmente o tema servi
dores publicos e cogitado como se se tratasse meramente de urn regime 
de trabalho entre varios possiveis e que se peculiariza tao sopor tipifi
car-se numa rela(:ao dita estatutaria. Penso, entretanto, que este tema 
tem uma dimensao constitucional muitas vezes maior. Em rigor, toda 
disciplina constitucional do servidor publico, esta armada em fun~ao 
de objetivos intimamente ligados aos prop6sitos do proprio Estado de 
Direito. Poderia parecer surpreendente que urn tema, aparentemente 
pedestre - o regime jurfdico basico de servidores publicos -, houvesse 
sido ubicado no proprio texto constitucional, dando-se-lhe uma posi
~ao de realce, paralela a t6picos de acentuada grandeza como os da or
ganiza(:ao dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario, estrutura do 
Estado, direitos e garantias invididuais ou direitos sociais m(nimos. 

Realmente, em primeiro subito de vista, quem sabe pare
cesse, sobre insueto, descabido que um texto constitucional pretendes
se se ocupar de questoes supostamente menores, ao bosquejar as linhas 
fundamentais do regime dos servidores publicos. Ha, contudo, uma ra
zao para isto. E a razao e a seguinte: 
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0 Estado de Direito presume, como todos sabemos, a sub
missao do poder a um quadro de legalidade. 0 Estado de Direito nas
ce de urn movimento politico que se cal~a tanto na tese da soberania 
popular, quanto na tese da necessidade de conten~ao do Poder. Real
mente, os objetivos que inspiram a consagra~ao jurfdica do projeto 
politico do Estado de Direito descansam, sobretudo, no desejo de res
guardar o cidadao contra o exercl'cio desatato do Poder. Ora, o desco
medimento do exercfcio do Poder e particularmente perigoso quando 
proveniente do Poder Executivo. Pois bern, o regime constitucional 
dos servidores publicos almeja exatamente fixar regras basicas favore
cedoras da neutralidade do aparelho estatal, a tim de coibir sobretudo 
o Poder Executivo de manipula-lo com desabrimento capaz de com
promoter objetivos do Estado de Direito. 

!: a Administra«;:ao, em rigor de verdade, que mantem com 
os administrados o mais intenso ,contato e por isso mais intensamente 
lhes ame~a a liberdade. Se isto sempre foi verdade, inclusive no pe
rfodo hist6rico em que emerge o Estado de Direito, hoje as dimens5es 
deste risco sao muito mais amplas. Ninguem ignora que, atualmente, o 
Poder Publico assume na vida social e na vida economica um papel do 
mais extremo relevo. A ingerencia nas condutas individuais e, mais do 
que isso, o proprio planejamento do conjunto das condutas sociais e 
realizado pelo Estado a cotio e a sem fins, sem nenhuma contes~ao 

I 

s61ida, sem nenhuma bulha doutrinaria ou jurisprudencial. 

0 Estado passou a ter uma presen~a avassaladora que pare
ce ser, ate mesmo, resultante de raz5es alheias a quaisquer projetos pu
ramente pol fticos ou idea is jurfdicos. Estci ligada, possivelmente, a fe
nomenos que promanam do desenvolvimento tecnol6gico. Este tor
nou a a«;:ao dos indivfduos potencialmente muito mais predat6ria. Os 
comportamentos individuais, gra~as ao progresso dos recursos tecnicos, 
assumiram a possibilidade de grande ressonancia e suas repercuss5es ul
trapassaram 0 ambito restrito de urn pequeno numero de pessoas pr6xi
mas. Com isto, a disciplina das condutas humanas, a conten~o da livre 
atua«;:ao dos indiv (duos e grupos sociais tern que ser muitas vezes mais 
completa e mais intensa, para organizar um convfvio social aceitavel. 

Hoje, os homens com o uso da maquina, com a disponibili
dade dos meios que a civilizc.;:ao proporcionou, friccionam intensa
mente, nao apenas com quem esteja imediatamente proximo, mas ate 
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mesmo com os que estao mais longinqi.iamente situados. Pense-se que 
o direito urbanlstico e sua importancia contemporanea, por exemplo, 
e um resultado direto deste fenomeno. Esse direito se tornou relevan
te por circunstancias impositivas geradas pelas grandes concentracoes 
humanas, pelos grandes nucleos citadinos, que s6 puderam multipli
car-se em decorrencia do desenvolvimento tecnol6gico, pois em grande 
parte foram viabilizados pela possibilidade das construcoes de ediflcios 
de varios andares. Pense-se na legislacao sobre salubridade ambiental, 
requerida porque a proliferac§'o de fabricas tornou exigente o controle 
da poluicao. Pense-se nas consequencias produzidas pelos recursos da 
informatica. Pense-se no autom6vel, que permite deslocacoes rapidas, 
a grande distancias, e que tambem promove grandes congestionamen
tos. Em suma, os meios tecnol6gicos em nossa epoca, acabaram exi
gindo, por sua possfvel acao predat6ria ou, quando menos, por sua re
percussao na vida social, uma presenca reguladora do Estado muito in
tensa. Por forca disto passamos a ter nossa liberdade muito mais regu
lada, vigiada e controlada do que no passado e e inevitavel que isto su
ceda. 0 agente deste controle, o agente destas interferencias, o agente 
desta programacao e a maquina estatal. Mas e sobretudo o Poder Exe
cutive quem atua, quem promove e quem concretiza tais providencias 
constritoras e elas podem ser, tal como ja foram em perfodos hist6ri
cos preterites, uma fonte de opressao violentlssima. 

Pois bern, num perfodo hist6rico como esse, cumpre que 
este Estado, que este aparelho gigantesco, que esta maquina onipre
sente seja imparcial, seja neutra, caso contrario sossobrarao os objeti
vos do Estado de Direito. Ora, bern, para que esta maquina seja impar
cial, seja neutra, e preciso que os agentes que a operam disponham de 
certas condic5es minimas para cumprir as func5es que lhes cabem den
tro de um esplrito de isencao, de neutralidade, de lealdade para com 
terceiros, de isonomia no trato com os administrados. 

Como seria isto posslvel se os agentes do aparelho estatal e 
basicamente do Poder Executive nao dispusessem de urn estatuto jurf
dico, de um regime jurldico, que os garantisse, que lhes desse o mfni
mo de independencia perante os ocasionais detentores do poder? Se 
esta maquina e hoje toda poderosa e nao existirem mecanismos propf
cios a uma atuacao imparcial de seus operadores e claro que, atraves 
deles, ela podera conduzir os destinos da sociedade a seu bel prazer. E 
podera assegurar a continuidade dos ocasionais governantes, isto e, de 
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seus mais altos propulsores, os quais, pelo princlpio republicano, de
vern ser transit6rios. Podera assegurar a perpetuac;:ao dos que se hajam 
encastelado na cupula do Executive, ainda que atraves, simplesmente, 
de sucessores adrede preparados para tanto e que cumpram um inter
regno assecurat6rio da persistencia do mesmo grupo - quase que co
mo numa ciranda dos mesmos beneficiaries do poder. S6 mesmo u'a 
maquina preparada para ser isenta, imparcial, leal, e que trate isonomi
camente os indivlduos pode garantir a realizac;:ao dos objetivos do Es
tado de Direito, prevenindo e impedindo o uso desatado do poder em 
prol de facc;:oes que, mediante favoritismos e perseguic;:oes, se eterniza
riam no comando da sociedade. 

Assim, segundo me parece as disposic;:oes constitucionais 
atinentes aos servidores publicos cumprem, acima de tudo, uma fun
c;:ao correspondente a dos predicamentos da magistratura e das imuni
dades parlamentares. 

E facil ver-se, que as imunidades parlamentares sao conce
didas aos membros do Congresso tendo em ponto o objetivo de lhes 
dar independencia, evitar que sejam homens pressionaveis e, por isso 
mesmo, propiciar que possam representar, verdadeiramente,' a vontade 
da comunidade dos eleitores. 

Os predicamentos da magistratura igualmente nao sao pos
tos em homenagem aos magistrados, propriamente ditos, mas, como 
instrumento defensive de n6s outros cidadaos, para que esses homens 
estejam garantidos e possam ser independentes ante pressoes, ensejan
do-lhes atuar com imparcialidade, com neutralidade. Este mesmo obje
tivo, induvidosamente reconhecido como tal no que concerne ao Le
gislative e Judiciario, e igualmente buscado pelo texto constitucional 
ao tratar dos servidores publicos. Apenas, a forma protetora nao e 
coincidente com aquela adotada no que atina aos deputados, senado
res e no que respeita aos magistrados. Sem embargo, traduz igualmen
te urn mecanisme que se propoe a assegurar, quando menos, do is obje
tivos: igualdade de todos os cidadaos no acesso aos cargos publicos 
administrativos e protec;:ao a urn comportamento isento, neutro, im
parcial, dos que neles sejam provides. 

0 livre acesso aos cargos publicos prestigia o ingresso me
diante suficiencia, mediante qualificac;:ao, disputada em abertas pelos 
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varios interessados. Se assim nao fosse, os agentes que estivessem con
trolando o poder em dado instante hist6rico poderiam canalizar para o 
aparelho estatal unicamente os seus partidarios, os seus amigos, os seus 
afilhados , os membros do mesmo grupo pol ftico, e poderiam, eviden
temente, embargar o acesso ao servic;:o publico dos que lhes fossem ad
versaries, dos que lhes fossem inimigos, dos que lhes fossem contende
res politicos, dos que tivessem ideologias, opinioes, convicc;:oes diferen
tes do grupo dominante. Evidentemente, poderiam, uma vez assenho
reados dessa maquina, distribuir como prebendas os beneflcios publi
cos, outorgar favores aqueles que com eles se acumpliciassem, inclusive 
politicamente e, pelo contrario, efetuar perseguic;:oes, causar dissabores 
para os que nao comungassem da mesma linha dos ocupantes do poder. 

lsto que estou a dizer, evidentemente nao e nenhuma novi
dade, porque foi o que em certa medida se passou no Brasil nos ulti
mos dezoito anos. 

Estou simplesmente relatando. Nao estou apenas especu
lando sobre o que seria possfvel ocorrer, se nao existiSse a ampla aces
sibilidade dos cargos publicos. Nao e de estranhar que os homens, in
teligentes,.que assolaram o poder no periodo transacto, hajam adotado 
como uma de suas primeiras medidas a supressao do regime do funcio
nalismo publico para todas as carreiras da administrac;:ao federal, com 
excec;:ao de cinco. Salvante a magistratura, os servic;:os juridicos, diplo
macia, tributac;:ao e pol icia, todos os demais foram colocados a mar
gem do regime do servic;:o publico, porque interessava urn meneio mais 
desimpedido, mais desatado, da maquina administrativa estatal. 

Nao sem razao, depois de 1964, o regime trabalhista passou 
a dominar de norte a sui, do Oiapoque ao Chui, em todos OS cantos do 
Pais. E o que se passa nos Municfpios brasileiros hoje. Por que? Par
que o regime trabalhista, generalizando-se, ensancha admissao de pes
soal sem concurso publico de provas ou de provas e tftulos; porque o 
servidor submisso ao regime trabalhista pode ser dispensado, como to
dos sabemos, ao bel talante do empregador. A estabilidade foi substi
tu fda pelo fundo de garantia de tempo de servic;:o, o que habilita o em
pregador, no caso o Estado, a sociedade de economia mista, a autar
quia, a empresa publica, a dispensar a qualquer momenta quem eles 
queiram. E com isto desaparece a possibilidade da maquina estatal, da 
maquina administrativa, operar com isenc;:ao, com a neutralidade in
dispensavel. 
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E inutil arguir-se que os homens de carciter, os homens fir
mes, enfrentam as contingencias. 0 homem nao e um ser perfeito. Se 
fosse, nao terlamos necessidade de legisla<;:ao alguma. Se temos neces
sidade de leis e exatamente porque vivemos com as nossas falencias, 
inerentes a condi<;:ao humana. Todas as vicissitudes da vida colocam os 
indiv (duos ante a contingencia de ceder, de fleti r, aos interesses dos 
poderosos. Par isso o Texto Constitucional brasileiro, muito sabiamen
te, estabeleceu uma serie de preceptivos, cujo objetivo central e exata 
e precisamente assegurar que a maquina estatal, particularmente a do 
Executivo - hoje gigantesca e avassaladora, interferente em todos os 
campos e em cada setor da atividade humana -, gra<;:as ao regime jurf
dico dos servidores estampado nesta lei maior, ficasse coartada por dis
posi<;:oes capazes de encaminha-la para rumos propiciadores de isen<;:ao 
e neutralidade. 

Ouero cogitar, portanto, de dais dispositivos que parecem 
claramente armadas ao prop6sito de assegurar estes objetivos a que 
aludi e que vem sendo sistematicamente desconhecidos. 

0 primeiro e mais importante deles eo que se consagra no 
artigo 97, cuja dicc;:ao estatui que os cargos pub I icos sera a aeessiveis a 
todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 

Esta ideia da acessibilidade dos cargos publicos e uma apli
cac;:ao "in concreto", no caso do servidor publico, do mesmo principia, 
que esta estampado no texto constitucional, no artigo 153, paragrafo 
19, segundo o qual, todos sao iguais perante a lei. E se todos sao iguais 
perante a lei, "a fortiori" o sao perante o aparelho estatal, perante os 
empregos, chamemo-los assim, que o Estado, eventualmente, disponha 
para os candidatos, para os administrados. 

Este princfpio, de que os cargos publicos serao acessiveis a 
todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, 
na verdade, ganha consistencia s61ida atraves do paragrafo 1 <?, ao dis
par que a primeira investidura em cargo publico dependera de concur
so de provas ou de provas e tftulos. Foi acrescido, como sabem, em 
1969, o adendo lastimavel: "salvo os casas indicados em lei". Este 
acrescimo final, infeliz e imoral, registrado na ultima parte do paragra
fo 1<? do artigo 97, teve obviamente em mira abrir um rombo nesta 
barreira, neste dique, que havia sido erigido perante o pr6prio Estado. 
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Com este acrescimo pretendeu~ liberar o provimento de cargo ao ta
lante dos governantes, ao seu sabor e fora do sistema de merito. Nem 
se diga que alguns cargos no servic;:o publico sempre reclamariam preen
chimento com certa margem de liberdade, porquanto, para tais cargos, 
o paragrafo 29 ja dava a soluc;:ao, ao dispor que precindira de concurso, 
a nomeac;:ao para cargos em comissao declarados em lei de livre nomea
<;:ao e exonerac;:ao. Portanto, o texto quis efetivamente cogitar de ou
tros alem dos cargos em comissao. Quis abrir as portas. 

0 Supremo Tribunal Federal, felizmente, tern dado a esta 
parte final do paragrafo 1 C? do artigo 97, uma interpretac;:ao sup ina
mente restrita, exatamente para embarac;:ar a liberdade do administra
dor no preenchimento de cargos sem concurso. 

Embora o texto constitucional fale em primeira investidu
ra, todos entendemos que a exigencia em causa nao se cinge a primeira 
investidura na vida de urn individuo. Com efeito, alguem podera ante
riormente ter titularizado urn dado cargo e ainda assim tera de realizar 
concurso para ingressar em cargo de carreira diversa. Nao se trata, pois, 
da primeira investidura naquele especifico cargo. Porque o cargo dan
tes poderia estar provido por urn sujeito que pediu exonerac;:ao e foi 
exonerado, ou que foi demitido, ou que se aposentou, ou que morreu. 
Nao sera pelo fato de o cargo ja haver sido provido no passado que a 
exigencia do concurso publico para seu preenchimento deixara de exis
tir. Assim, a expressao constitucional realmente nao e, do ponto de 
vista tecnico, a mais feliz. Sabemos, entretanto, que ela quer se referir 
ao provimento autonomo, ao provimento nao derivado de uma ante
rior situac;:ao funcional. 

Detenho-me urn pouco neste paragrafo do artigo 97, por
que me parecem claramente inconstitucionais, por contrastantes com 
ele, alguns institutes que tern sido largamente utilizados nas adminis
trac;:oes federal, estaduais e municipais, institutes estes que proporcio
nam, sem concurso, a passagem de urn funciomirio de uma para outra 
carreira nao vinculada a anterior. Deveras, se entra como advogado, 
como advogado deveria continuar ate o fim de sua carreira, a menos 
que preste outro concurso para carreira distinta. Se entra como escri
turario, como escriturario continuara salvo novo concurso, caso con
trario, estar-se-a privilegiando quem ja conseguiu franquear as portas 
do servic;:o publico, permitindo-lhe que transite depois por carreiras di
versas, sem se submeter a disputa de aptidoes que lhes teria de corres-
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ponder. Logo, dever-se-a entender que o provimento autonomo de
pendera sempre de concurso publico de provas ou de provas e tltulos. 
E, notem, digo concurso publico. Concurso publico e aquele que se 
faz em abertas. E aquele que nao estabelece como requisito previa 
que alguem ja seja servidor publico. A m1o ser assim, haveria tao s6 
uma variante de progressao, promrn;:ao ou acesso (conforme a lingua
gem das diferentes legisla~oes) outorgadora de premia ainda maior, 
porque permitiria sair de urn cargo de dada natureza para passar a cargo 
de outra natureza, com exclusao de outros candidatos, alheios ao servi· 
co publico, que poderiam pretender disputa-lo. 

Concurso publico e aquele que e aberto a todos OS cida
daos, independentemente de disporem ou nao disporem da qualidade 
de funcionarios publicos ou de servidores publicos. S6 assim se garan· 
te, as completas, o objetivo constitucional de impedir que a maquina 
administrativa seja ocupada por um dado grupo de indiv(duos que se 
tornam por isso mesmo privilegiados e que, eventualmente, teriam 
acesso aos diferentes cargos ou diferentes carreiras, sem necessidade de 
uma competi~ao aberta em que a suficiencia, a habilita~ao, a capacita· 
~ao tecnica, fosse aferida em confronto igual para todos os interessados. 

A respeito desse artigo 97, paragrafo 1Q, quadra ainda mais 
uma observ~ao. 0 texto diz que os cargos publicos serao acesslveis a 
todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 
E como diz em lei (nao diz em decreta, nem regulamento, nem porta
ria, nem edital), isto significa que a ampla acessibilidade aos concursos 
publicos nao pode ser reduzida pelo edital, quer em materia de idade, 
quer de sexo, por exemplo. 0 concurso devera estar cingido apenas 
por parametros estabelecidos em lei. Limites restritivos outros nao po
derao ser criados pelo edital, pais esta seria tambem uma forma do 
proprio Poder Executive reduzir a acessibilidade que o texto constitu
cional quis que se fizesse ampla, aberta a todos . . Nao se pode transigir, 
nao se pode fazer concessoos com certos princlpios, que sao nodulares 
a realiz~ao desse projeto democnitico que informa o Estado de Direi
to. Uma pequena concessao aqui, uma pequena concess§o ali, outra 
acola e, como a prop6sito de outros assuntos se diz, as portas depois 
estarao inteiramente franqueadas. Nesta materia, e preciso ser-se mui
to exigente e muito rigoroso. 

0 texto constitucional ademais, nao se compadeceria com 
discrimin~oes diversas das que decorrem imediatamente de uma rela-
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c;ao de pertinencia 16gica entre a situac;:ao a ser discriminada eo regime 
juridico compat rvel com essa discriminac;:ao. 

Ouero referir-me agora a outro problema interessante: a 
tese not6ria, aceita pelo Supremo, de que o aprovado em concurso nao 
tern direito a nomeac;ao. Afirma-se que o aprovado tern apenas direito 
a nao ser preterido, o que, "data venia", nao e rigorosamente exato. 

Tern afirmado a doutrina e nossos tribunais, que existe tao 
s6 o direito a nao ser preterido, mas que ele assim se resolve: em sen
do nomeado alguem, fora da ordem classificat6ria, aquele que foi pre
terido terc~ direito a ser nomeado. Vejam os colegas, que, em rigor, 
isto implica reconhecer- alias acertadamente- mais que urn direito a 
nao ser preterido. lmplica reconhecer, perante tal situac;ao, urn verda
deiro direito a ser nomeado. 

Com efeito, se o direito a nao ser preterido fosse simples
mente o que nele esta dito, isto e, mero direito a nao ser postergado, 
deveria resolver-se pura e simplesmente na anulac;:ao da nomeac;:Bo ile
galmente procedida, sem que tal fato outorgasse ao postergado direito 
de obter a nomeac;:ao. Em rigor, existe mais do que o direito a nao ser 
preterido: existe o direito a ser nomeado em caso de preteric;:ao, o que 
e coisa diversa. E por que existe o direito a ser nomeado em caso de 
preteric;ao? A resposta e simples. 

Vejamo-la. 

Qual e a razao pela qual se sustenta que o aprovado em 
concurso nao tern direito a ser nomeado? De acordo com a fundamen
tac;:ao unanime, e porque 0 instante do preenchimento do cargo e dis
cricionario. Ou seja: cabe a Administrac;:ao decidir-se em func;:ao da 
conveniencia e oportunidade. Portanto, na ocasia"o adequada ao inte
resse publico decidira preencher o cargo. Este e o fundamento pelo 
qual se afirma que na"o existe o direito a ser nomeado. Por isso se ad
mite a nomeac;ao do preterido, dado que, em tal caso, a nomeac;:ao, 
embora erroneamente feita, revela que a Administrac;:ao exibira, com 
tal ato, sua convicc;ao de que ocorrera o instante que reclamava o pro
vimento do cargo. 

Ora, se este e o fundamento, toda vez que a Administrac;:ao 
exaurir a sua discric;:ao, revelando de modo claro - explfcito e implf-
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cito -, que considera necessaria preencher aquela fun~ao, devera con
siderar-se que emergiu o direito a nomea~ao. Para se ser coerente e 
preciso admitir o direito a nomea~ao em todo e qualquer caso em que 
a Administra~ao haja praticado algum ato revelador de que ja fez uso 
da sua avalia~ao discricionaria e ja se exprimiu no sentido de que e 
chegado o instante de preencher-se aquele cargo - e nao apenas cifrar
se a admiti-lo tao s6 quando tiver havido, no provimento, desobedien
cia a ordem classificat6ria de urn concurso. 

Entao, toda vez que o Poder Publico contratar pela legisla
cao trabalhista, toda vez que o Poder Publico admitir novos servidores 
- seja por que processo exdruxulo for - para exercerem atividade 
para a qual existam cargos improvidos e existam concursados aprova
dos para eles, estara confessando que deveria preenche-los. Logo, du
rante o prazo de validade do concurso, os aprovados teriam sido prete
ridos pelos admitidos ou contratados e estaria demonstrada a exaustao 
da discricionariedade quanto ao momento de preenchimento dos car
gos vagos. Segue-se que, neste instante, havera nascido para eles, apro
vados em concurso,.o direito a serem nomeados. 

Outro princlpio constitucional de relevo, pareee-me, e o 
que esta residente no artigo 100 do texto constitucional, o qual diz: 
serao estaveis ~p6s dois anos de exerclcio os funcionarios nomeados 
por concurso. Ah~m disso, o paragrafo unico, no caso de extincao do 
cargo, oferece aos estaveis a protecao consistente na disponibilidade 
com vencimentos proporcionais ao tempo de servico. E de observar, 
apenas, que a expressao tecnica adequada seria "proventos", designa
cao propria para nomear aquilo que os inativos percebem. 

Essa estabilidade nao e senao a outra face da garantia de 
urn aparelho administrativo isento, equanime em relacao aos adminis
trados. Esta estabilidade e a certeza, que deve acompanhar a vida do 
agente estatal administrativo, de que nao sera desligado de seu cargo, 
nao sera expulso dele, salvo se hoover praticado ato que revele incon
vivencia com o servico pub I ico, inadaptacao real, por haver incorrido 
em falta suficientemente grave para que seja sancionado deste modo. 
Esta estabilidade vai dar ao funcionario publico a seguranca e tranqui
lidade de que pode atuar livre de pressoes espurias de seus superiores. 
E esta tranquilidade que lhe pode proporcionar a garantia e certeza de 
que pode e deve tratar isonomicamente a todos os administrados, sem 
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favores para alguns e sem persegui9oes para outros, pois nao tera que 
se curvar as conveniencias dos poderosos do dia que lhe queiram recla
mar condutas impr6prias. 

Sem estabilidade, a propria acessibilidade aos cargos publi
cos torna-se urn beneffcio vao. E e por isto, que a legisi<K;ao trabalhis
ta e visceralmente incompatfvel com o regime de servi9o publico. E e 
por isto que viola o texto constitucional a utiliz<K;ao desatada e por is
so impr6pria, incorreta, inconstitucional, do artigo 106 da carta do 
Pals, o qual tern servido indevidamente de abrigo para a criS9ao de re
gimes paralelos ao do funcionario publico. De acordo com o art. 106, 
o regime jurldico dos admitidos em servi9os de carater temporario ou 
contratados para fun9ao de natureza tecnica especializada sera estabe
lecido em lei especial. 

Este regime, manifestamente, e apenas para atividades que, 
de sua natureza, sejam transit6rias. Para justificar o uso deste regime, 
como bern adverte o Prof. Adilson Dallari, nao basta aludir a circuns
tancia de que os serviaores a serem por ele regidos ficarao em situ~o 
transit6ria. A propria atividade e que tern que ser de caniter transit6-
rio, para que possa ser adotado o regime suposto no art. 106. Este 
preceptivo contempla atividades que nao correspondem a uma necessi
dade permanente. Trata-se, entao, de atender a situ~oes puramente 
eventuais. S6 por isso se preve urn regime estranho ao do funcionario, 
ate porque o regime do funcionario supae urn conjunto de garantias 
que seriam incabfveis para uma atividade nitidamente transit6ria. 

lsto, que e exce9ao, infelizmente converteu-se, em nosso 
sistema, praticamente em regra. 0 Poder Publico admite pessoal a sua 
vontade, usando do art. 106, mas fora de sua hip6tese e, em rigor, fora 
ate mesmo de sua literal dic9ao. 

Temos no Estado, por exemplo, a lei 500 para regular ativi
dades que sao permanentes e corriqueiras entre os misteres publicos. 
lsto e uma anomalia, isto e terato16gico. Foi editada, reconhe9a-se, 
para enfrentar problema surgido depois de violado o direito sistemati
camente pela admissao de uma quantidade imensa de pessoas sem que 
existissem cargos criados e, portanto, sem que se realizassem concursos 
publicos para preenche-los. Nao houve alternativa senao atribuir algum 
regime jurldico a esses servidores. A verdade, entretanto, e que essas 
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admissoes eram incompatlveis tanto com o princlpio constitucional da 
acessibilidade ao servi<;:o publico por concurso publico para os cargos 
correspondentes, quanto com os necessarios direitos de estabilidade e 
demais garantias pr6prias do funcionario publico, garantias estas insti
tu (das para reverterem em prote<;:ao a todos n6s, administrados. 

Dir-se-a que o art. 106 talvez autorizasse essa utiliza<;:ao 
que estamos apontando como desabrida, pois o texto tala, tambem, 
em fun<;:oes de natureza tecnica especializada. Ora, boa parte do que 
se faz no servi<;:o publico e de natureza tecnica especializada. Obvia
mente o texto nao esta reportado a esta significativa parcela de seus 
normais e correntes misteres. 0 texto esta reportado a situa<;:oes de 
manifesta excepcionalidade, ou seja, aos casos em que alguem, altamen
te especializado e que nao se interessaria em ingressar no servic;:o publi
co, pode, eventualmente, durante algum perlodo, prestar servi<;:os ao 
Poder Publico. Refere-se a hip6tese, "exempli gratia", como a de at
gum professor estrangeiro que, por se-lo, nao poderia tomar posse em 
cargo publico, pois se exige que seja brasileiro. 

Vejam, meus colegas, que as questoes atinentes ao regime 
do servidor publico, que parecem ser, a urn primeiro exam·e, simples 
questiunculas ou quest5es menores, podem estar intimamente entrosa
das com a realizac;:ao de urn projeto pol ftico de constituir uma organi
zac;:ao estatal neutra. Nao se chega ao ponto de afirmar que o simples 
respeito a essas disposic;:5es constitucionais relativas aos funcionarios 
publicos va nos assegurar urn Estado neutro, leal, urn Estado imparcial. 
Afirma-se, isto sim, que se constitui em condic;:§o para realiza-lo e que 
na'o e posslvel admitir servidores, como o Poder Publico tern admitido, 
a seu sabor, em func;:ao de pres50es, de interesses pol rticos de vereado
res, de deputados ou do proprio Executivo. Afirma-se que nao e cabl
vel distribuir empregos como favores, em sociedades de economia mis
ta, em empresas publicas, como se faz normalmente. Nao e posslvel 
efetuar-se tudo isto e depois desejar urn padrao de comportamento es
tatal que atenda ao projeto do Estado de Direito. Dal a importancia 
de existir e de ser obedecido urn regime constitucional dos funciona
rios publicos, o que demonstra a necessidade de interpreta-lo, em to
dos os casos, com olhos postos no sentido em vista do qual foi con
cebido. 
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Prof. Titular de Direito Administrativo na Faculda
de de Direito de Sao Bernardo do Campo e Livre 
Docente na Pontificia Universidade Catolica -
PUC/ SP. Ex-Secretario Municipal da Adminis
trac;:ao da Prefeitura do Municipio de sao Paulo. 

Meu amigo 5ergio Lazzarini, na abertura da sess§o de hoje, 
fez uma referencia ao trabalho desenvolvido na PUC. Realmente, a 
PUC tern uma caracterfstica bastante diferente das outras escolas e isso 
se deve a uma orientac;:ao dos professores Celso Antonio Bandeira de 
Mello e Geraldo A tal iba. 

Quando fui convidado para ir a PUC, fui convidado pelo 
Prof. Cel5o Antonio, para uma experiencia nova, para implantar algo 
de novo, e creio que esta experiencia foi vitoriosa. E onde e que esta o 
segredo da iniciativa e por que e que deu certo? 

0 trabalho da PUC, enfim, a proposta do professor Celso 
Antonio, era de discutir e discutir francamente, abertamente, os temas 
de direito administrative, afastando de uma vez o argumento da auto
ridade, eliminando a pnhica e o preconceito de que o professor diz a 
verdade e o resto escuta. N6s partimos do pressuposto de que a cons
truc;:ao cientlfica valida, s61ida, depende do trabalho de todo mundo, e 
cada urn tern uma parcela de contribuic;:§o, basta que tenha disposic;:a'o. 

Mas e precise tambem que, alem dessa disposic;:ao, tenha 
cultura juridica, se preocupe com os fundamentos, com as grandes li
nhas, com os princ ipios, e por isso foi muito importante esta exposi
c;:ao do professor Celso Antonio. 

0 que ele colocou hoje, serve para resolver urn numero 
enorme de termas praticos, de questoes praticas, que aparecem no dia 
a dia do procurador. 
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Quando a gente tern convicc;:ao, tern arraigado na mente, na 
consciencia, esses princlpios fundamentais, n6s temos urn equipamen
to, n6s temos condi~6es para resolver urn cern numero de problemas 
pn3ticos, que podem aparecer e aparecem, que sao infindaveis. 

Trago tambem aqui, urn dado da minha experiencia como 
diretor do CEPAM. No Centro de Estudos e Pesquisas de Administra
~o Municipal, n6s tinhamos que dar assistencia tecnica a 570 Munici
pios, que traziam problemas os mais diversos, dando urn numero enor
me de pareceres. Como e que a gente conseguia a coerencia, como e 
que os pareceres nao conflitavam? Urn numero razoavel de pessoas, 
dando urn numero enorme de pareceres, para urn numero enorme de 
Municipios e, no entanto, havia uma certa coerencia, nao havia confli
to nos pareceres. S6 nao ocorriam conflitos por causa da fidelidade 
aos princlpios. 

Muitas vezes pode parecer inutil, pode parecer elitismo, urn 
requinte intelectual, ficar estudando as grandes linhas e os grandes 
principios. Nao e nada disso porem; isto se faz com o prop6sito de re
solver os problemas pniticos coerentemente. Portanto, o Procurador 
Municipal tern que enfrentar urn numero enorme de questoe5, tern que 
ter esta formac;io. Para manter essa formac;io, precisa comparecer a 
uma serie de c4rsos, certames, congressos, debates, discussaes, enfim, 
tern que manter viva a chama do conhecimento cientifico. 

Como complemento, precisa ter aquela outra parte: a dis
pos~o de discutir. Nao ter medo da autoridade. Discutir francamen
te, dizer o que pensa. Esse espirito aberto, partindo de uma form~o 
jurfdica e prosseguindo por esse caminho da disposi~ao de discutir, e 
muito importante no momento em que nos estamos vivendo. Eu me 
sinto particularmente feliz por estar aqui, examinando este problema, a 
questao do funcionalismo, neste instante, porque, eu diria, que desde 
o momento em que eu assumi o cargo de Secretario Municipal da Ad
ministr~o, junto com meu amigo 5ergio Lazzarini, desde aquele ins
tante, eu tinha uma preocup~ao com este momento: o momerito da 
transic;io, o momento da muda~a pol ftica. 

Eu j~ tinha vivido suficientemente na Administrac;io, para 
saber que cada vez que mudava o governo ( mudava o Governador, mu
dava o Prefeito, mudava o Secretario), era um transtorno, era uma si-
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tuac;ao de tremenda intranqUilidade. Por que? Por causa dessas situa
c;5es expostas pelo Professor Celso Antonio, que durante tanto tempo 
nos vivemos num regime, onde as instituic;5es eram ignoradas e preva
lecia o compadrio, o apadrinhamento, o favorecimento pessoal, o pis
tolao, para falar mesmo a verdade. 

E cada vez que havia uma modificac;ao pol ftica, se criava 
uma situac;ao de sobressalto. Nao e muito diferente da situac;ao exis
tente hoje em dia na Prefeitura. 0 impacto e menor com relac;ao aos 
procuradores, pois os procuradores estao bern mais a salvo disso, mas 
ha urn clima geral de intranqUilidade. Quem fica, quem vai, quem vai 
para a rua, quem vai ser dispensado, quem vai ser demitido. E uma si
tuacao de sobressalto e de intranquilidade. Ora, por que e que eu me 
preocupei desde o primeiro dia com isso? Porque se nos estamos pen
sando em regime democratico, e da essencia do regime democratico a 
alternancia do Poder. Para muitas pessoas, o fato do Governo ter per
dido a eleicao, pode parecer urn desastre. E nao e desastre nenhum, e 
uma circunstancia perfeitamente normal no regime democratico. 

0 regime 'democrchico tern que oferecer a alternancia do 
Poder. Fora disso, e disfarce. E born lembrar que, dos vinte anos que 
nos passamos, nos t(nhamos eleic;ao tambem. Mas uma eleic;ao molda
da, disciplinada em cada vez. Ou seja: cada eleic;ao tinha uma discipli
na espec(fica para assegurar a vitoria do partido oficial. 

No regime democratico e normal a alternancia no Poder. 0 
Governo perder a eleicao nao e nenhum desastre, nao e uma coisa tao 
fantastica, espantosa. E parte do sistema democratico. 

Agora, 0 que e muito importante, e fazer com que OS efei
tos da alternancia do Poder nao sejam demasiadamente intensos, no to
cante ao funcionalismo. Nessa area e precise acabar com esse clima de 
sobressalto. E esse clima de sobressalto, see ruim para o funcionario, 
se esse funcionario fica intranquilo, e pessimo para a administrac;ao. 

Nao e brincadeira o que essa intranquilidade, essa instabili
dade, acarreta de problemas na Administrac;ao. Montara equipede Go· 
verno e urn caso serio. E, alias, eu queria ate fazer referenda a urn ar
tigo publicado, na Folha de sao Paulo de segunda-feira passada, pelo 
professor 5ergio Zacarelli, que foi Secretario do Planejamento de sao 
Paulo, a respeito da importancia do problema funcional. 
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Diz o professor Sergio Zacarelli: 

0 Administrador, quando tern que tomar decis5es, esco
lher prioridades, verificar com que ele vai mais se preocupar, ele deve 
levar em considera~ao, dentre outras coisas, tambem de muita impor
tancia, ao que custa mais. Onde eu vou gastar mais dinheiro? E nao 
ha duvida alguma que o funcionalismo consome dinheiro, consome urn 
volume fantastico de recursos, pesa muito no or~amento. 

Entao, ate por este motivo, pela significa~ao or~amentaria, 
o funcionalismo deveria merecer uma aten~ao maior por parte dos go
vernantes. E alem do dinheiro eu tomo urn outro dado da experiencia: 
a questao do tempo. Tratar de problema funcional consome urn tem
po fantastico. 0 tempo da autoridade e tornado por questoes funcio
nais, que vao surgindo a cada momenta. 

Como contornar isso ou como resolver isso de maneira 
mais racional? Tendo urn regime jurldico adequado, tendo uma con
duta perfeitamente, definida, tendo uma pol itica clara em materia de 
pessoal. Eliminando de uma vez o empirismo que sempre caracterizou 
o tratamento das quest5es funcionais. Portanto, o que eu vou fazer 
agora e examinar urn pouquinho a situa~ao existente na Prefeitura. 0 
professor Celso Antonio se preocupou com as grandes linhas, com o 
n(vel constituci'onal e eu vou abaixar urn pouquinho, eu vou tratar das 
coisas ao nlvel da lei, ao nlvel da legisl~ao ordinaria. 

Eu diria que, na Administra~ao Publica, hoje, em termosde 
funcionalismo e de pessoal que trabalha para a administra~o, nos te
mos dois regimes basicos: o regime estatutario e o regime contratual. 

Evidentemente eu nao estou falando de todas as pessoas 
que trabalham para a administra~ao, nao estou falando de todos os 
agentes publicos, pois na classifica~ao de agentes publicos, nos colo
cariamos o Prefeito, os Vereadores, os prestadores de servi~o para a 
administra~ao, enfim, eu estou me preocupando com aquelas pessoas 
que trabalham para a administra~ao, mantendo com ela urn vinculo 
permanente, urn vinculo de subordina~ao, aquelas pessoas que traba
lham profissionalmente para a administrac;:ao. Ouanto a esta situ~ao, 
n6s temos dois regimes basicos: o regime estatutario e o regime con
tratual. 
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0 regime estatut~rio se caracteriza pela sua unilateralidade. 
0 estatuto e posto, e fixado por uma Lei, o Estatuto dos Funcionckios 
Publicos, e a pessoa quando e nomeada para urn cargo publico e quan
do toma posse desse cargo publico, ingressa no estatuto. A posse e 
uma aceitacao do cargo, e a aceitacao tambem das normas previstas no 
estatuto. 

0 funcionario nao discute o seu regime jurldico; o funcio
nario nao discute se vai trabalhar assim ou assado; mais tempo ou me
nos tempo; o funcionario se insere debaixo de urn conjunto de nor
mas que ja esta posto pela lei. Os direitos, os deveres, as garantias e to
do o regime jurldico do funcionario, ja esta posto na lei eo funciona
rio, no regime estatutario, apenas adere ao estatuto. 

0 regime contratual ja e diferente; o regime contratual 
pressupoe urn acordo de vontades. Mesmo se n6s tomarmos o regime 
contratual tfpico do empregado, que eo regime da CLT, n6s vamos ve
rificar que na Consolidacao das Leis do Trabalho ha uma serie de nor
mas disciplinando os direitos e deveres do trabalhador; mas ha uma se
rie de questoes que podem ser discutidas entre empregado e emprega
dor. Ouer dizer, ha uma serie de circunstancias inerentes a prestac;io 
do servico, que sao negociadas, que sao consertadas, que sao estabele
cidas contratualmente. 

Estes sao os dois regimes basicos: o estatutario eo contra
tual. No contratual, eu poderia fazer aqui uma separacao, mostrar que 
o regime contratual negociado, eu tenho duas situacoes: ados presta
dores de servico, que tambem fazem urn contrato com a administrac§o, 
e dos celetistas, poderia fazer esta distincao, mas eu s6 faco essa distin
cao para excluir de uma vez os prestadores de servico. Os prestadores 
de servico, aqueles que sao contratados para executar determinado ser
vico, nao se inserem no aparelho administrativo, nao sao exatamente 
servidores publicos, sao particulares em acao colaboradora com o Po
der Publico. 

A minha preocupacao esta com o corpo de pessoal que in
tegra a administracao publica e que trabalha permanenternente e pro
fissionalmente para a administracao publica. Aquelas pessoas que se 
encarregam das tarefas normais, usuais, permanentes da Administracao 
Publica. E af que nos temos hoje, no Brasil, sobrevivendo dois regimes: 
o estatutario e o contratual celetista. 
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Felizmente, na Prefeitura de sao Paulo, nos nao temos ce
letistas. Ja e uma grande coisa. Mas eu nao posso deixar de fazer uma 
considera~ao, a respeito do regime celetista, poque ele existe no Brasil 
inteiro, eu diria na maioria das Prefeituras, na quase totalidade, e co
mo e possfvel que algum espertalhao ainda invente de adotar esse regi
me na Prefeitura de sao Paulo, eu gostaria de fazer alguma considera
~ao a respeito dele. 

Por que e que eu tenho esses dais regimes, o estatutario e o 
contratual? Porque, na verdade, eu tenho duas grandes vertentes, no 
que diz respeito a presta~ao de servi~o. Eu tenho uma vertente volta
da para o servi~o publico, e tenho uma vertente voltada para o traba
lho no setor privado, no setor da economia de mercado. E as relac;6es 
jur(dicas, num e noutro setor, sao completamente diferentes. 

Na Administra~ao Publica, qualquer pessoa que queira con
siderar alguma coisa a respeito das fun~oes da administra<(ao, do traba
lho da administra~ao, de circunstancias inerentes a administra~ao, nun
ca pode esquecer a famosa rela~ao de administra~o muito bern colo
cada pelo Professor ·Cirne Lima. A relac;ao de administra~o, a relac;ao 
jurfdica travada pela administra~ao com seus funciomirios ou com os 
particulares, e completamente diferente das relac;aes jurfdicas de direi
to privado. Nas rela~oes jurldicas de direito privado, prevalece a von
tade; as pessoas fazem ou deixam fazer alguma coisa em fun~ao da 
vontade. 

Na rela~ao de administra~o e nas rela<;oes de direito admi
nistrative, nos temos 0 predom(nio da finalidade; tudo que 0 adminis
trador faz, faz em fun~ao de urn fim a atingir, fim este posto pela lei. 
Portanto, tendo essa nO<(ao, eu tenho que perguntar: Qual eo regime 
proprio, tlpico, especffico, adequado para a administra~ao publica? 
Seria o estatutario ou seria o contratual? 

Ora, a resposta e evidente. 0 regime contratual depende 
de urn acordo de vontades. Portanto, o regime contratual e voltado 
para presta~ao de servi~os, no setor privado, no setor da economia de 
mercado. E o regime estatutario e voltado para o trabalho prestado 
pela administra~ao publica. Mas, ah~m dessa considera~ao, que eu diria 
te6rica, ha outras mais imediatas, mais objetivas. Nos nao podemos 
deixar de fora os fatos da vida real, da experiencia no trato com pro
blemas municipais. 
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Estou fazendo uma pura constata~ao. Por que o regime da 
contrata~ao celetista ganhou muito prestigio no servi~o publico em 
geral nos ultimos anos? 

Por causa da disponibilidade que o administrador, que o 
detentor do poder pol ftico, ocupando os n(veis superiores da adminis
tra~ao, tinha com rel~ao ao funcionckio, ao servidor. Por que? Por
que no regime estatut:irio havia um breque, um freio, um limite impos
to pela Constitui~o e dificil de ser afastado, que e a questao do con
curso publico. 

Obedecendo~ a Constitui~ao, seria necessario observar o 
princlpio constitucional da isonomia, o principio da igual acessibilida
de de todos os cargos publicos e essa norma mais especffica, do artigo 
97, que e o concurso publico. Mais que isso, o funcionario publico 
nao pode receber senao aquilo que e prescrito pela lei. Nao eo admi
nistrador, o superior hierarquico, que vai dizer que para fulano eu pa
go tanto, e para beltrano eu pago tanto. 

Quem estabelece, quem fixa a remunera~ao do servidor pu
blico e a lei. Algumas pessoas que me conhecem mais, que acompanha
ram mais de perto o meu trabalho na Prefeitura, sabem da guerra, la
mentavelmente perdida, que eu movi contra a famosa atribui~ao de 
fun~ao. Para mim, isso e algo ilegal e imoral; nao me conformei nunca. 
Nao e poss(vel que alguem fa~a um concurso, tenha um cargo e depois 
um superior hierarquico decida: voce deveria ganhar X, mas eu quero 
pagar X + Y, e paga. E, lamentavelmente, isso ainda acontece na Prefei
tura de sao Paulo. 

0 funcionario publico no regime estatutario, nao pode ser 
livremente escolhido e tern a sua remunera~ao fixada em Lei. Alem 
disso . o funcionario publico tern certas garantias de permanencia1 ele 
nao pode ser dispensado ao talante da autoridade superior, pela vonta
de da autoridade superior por eventual incompatibilidade pessoal ou 
polltica. 

0 que se entendeu, erradamente, e que, com o regime cele
tista, todos esses 6bices estavam afastados. Com rela~ao ao regime 
celetista nao havia exigencia constitucional de concurso publico. As
sim, contrata-se quem quiser, contratam-se os amigos; e para isso que 
existe 0 regime celetista, nao e? 
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lsso foi feito a larga entre n6s. Abusou-se do regime cele
tista, porque nao dava trabalho nenhum, podia escolher quem quisesse. 
Alem do mais, nao havia o problema de pautas legais no tocante a re
munerac;:ao. Como o regime e contratual, o superior hienirquico, o 
Prefeito, estabelecia a remunerac;:ao a sua vontade. lsso era feito alar
ga, par al. E mais, como sistema do Fundo de Garantia, no momenta 
em que a pessoa estivesse criando problemas, enfim, fosse inconvenien
te, punha-se na rua, com o levantamento do Fundo, e tudo bern, esta
va tudo resolvido. 

Eu quero dizer que essa aparente disponibilidade com rela
c;:ao ao pessoal celetista, esta, ao meu ver, completamente equivocada. 
Jamais uma situac;:ao inerente ao direito privado ingressa pura no Servi
c;:o Publico. Usando aqui a expressao de Kelsen, a administrac;:ao a tu
do publicisa. 

Onde a administrac;:ao toea, ela publicisa. Mesmo quando a 
administrac;:ao adota o regime da CLT, ela nao tern a mesma liberdade 
que tem 0 empregador privado, porque 0 administrador publico nao 
tem vontade, o administrador publico e um servo da lei, e urn escravo 
da lei, a administrac;:ao existe para executar comandos legais, para per
seguir finalidades pastas pela lei. Mesmo no regime da CLT, mesmo 
quando a admi1,1istrac;:ao adota o regime da CLT, se nos formos obser
var os prindpios constitucionais, nos vamos chegar a conclusao de que 
nao se pode contratar ilimitadamente, pais as func;:oes da CLT terao 
que ser criadas par lei. Nao se pode contratar sem qualquer selec;:ao. 
Nao e porque a administrac;:ao adota o regime da CLT, que a adminis
trac;:ao se calc;:a, se forra, se livra do principia constitucional da isono
mia. Talvez ela se livre da regra especffica do artigo 97, que esta volta
da para os cargos publicos, para o regime estatutario. Mas ela nao se li
vra do princfpio constitucional da isonomia, que preside, ou que deve 
presidir, que deve estar presente em todas as atividades da administra
c;:ao. Entao, nao concordo em que a administrac;:ao possa escolher li
vremente qualquer pessoa no regime da CLT. Tambem nao concordo 
que, mesmo no regime da CLT, o administrador possa resolver quanta 
vai pagar para cada um. Nao e possfvel: o administrador nao tern von
tade; o administrador e mero aplicador da lei. Quem fixa a remunera
c;:§o, genericamente, com isonomia, ha de ser a lei. Tambem nao con
cordo com a facilidade de dispensa. Quem ingressa na administrac;:ao 
ptjblica nao fica subordinado a vontade do administrador. Embora 
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nao tenha os predicamentos da magistratura, nao esta totalmente des
provide de garantias. 

0 administrador, tudo que faze sempre em func;:ao de uma 
finalidade publica. Quando urn funcionario e simplesmente movido de 
urn Iugar para outro ou excluldo do servic;:o publico, hade ter uma ra
zao de ordem publica servindo de base para essa atitude. 

Eu quero, portanto, ja encerrar esta parte e afastar de uma 
vez o regime celetista. Vamos esquecer o regime celetista na adminis
trac;:ao publica, porque ele e aberrante, e uma aberrac;:ao dentro de mui
tfssimas aberrac;:5es ocorridas neste Pals nos ultimos vinte anos. Eu 
vou me preocupar, e claro, como regime estatutario. 

0 regime estatutario na Prefeitura de sao Paulo e o estabe
lecido pela Lei 8989, de 29 de outubro de 1979. Esse regime, deveria 
ser o regime normal, tfpico, proprio, especifico do pessoal que traba
lha em carater permanente para a Administrac;:ao Publica de sao Paulo. 
Deveria ser, mas acontece que ele tern sido transgredido enormamente 
durante muito tempo. 

Por que ele e transgredido tambem? 

Porque, pelo regime estatutario, entra o problema do con
curso publico. 0 abastecimento de pessoal para as func;:oes normais da 
administrac;:ao deveria ser resolvido por meio de uma programac;:ao de 
concursos publicos, peri6dicos, constantes. Estabelecida a programac;:ao 
de obras e servic;:os, seria posslvel determinar as necessidades de pessoal. 

Na medida que existisse a necessidade de aumentar o nume
ro de funcionarios, iriam se realizando concurso publico. Permanente
mente haveria uma serie de concursos publicos em andamento na Pre
feitura. Ora, como a regra do concurso publico tinha sido abandonada 
nos ultimos tempos, o que nos temos ~ uma necessidade de pessoal 
muito maior que a possibilidade de realizar concurso publico. 

Na pratica, aconteceu isto: nao obstante houvesse sido rea
lizado entre vinte e cinco a trinta concursos publicos, para acompanhar 
a expansao dos servic;:os precisaria muitissimo mais. Resultado, na Pre
feitura de sao Paulo, se usa e se abusa do regime estatutario especial, 
que tern fundamento constitucional no art. 106, que eo estabelecido 
pela Lei n9 9160. 0 art. 106 ja foi objeto de considerac;:ao pelo profes
sor Celso Antbnio, mas eu volto a ele para examinar alguns detalhes. 
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Diz o artigo 106: o regime jurldico dos servidores admiti
dos em servic;os de carcher tempore! rio, ou contratados para func;cio de 
natureza tecnica especializada, sera estabelecido em lei especial. 

Com relac;ao as func;5es de natureza tecnica especializada, 
concordo com o Professor Celso Antonio que nao sao as usuais, as cor
riqueiras. Afinal de contas, a func;ao do procurador e ou nao tecnica 
especial izada? 

Sera que esta aberta a possibilidade para ficar contratando 
procuradores ao lado do corpo de procuradores efetivos da Prefeitura? 
E evidente que nao. Essa func;ao de natureza tecnica especializada esta 
referida a uma especializac;clo superior a normal, a usual, a corriqueira. 
sao realmente situac;aes excepcionais que autorizariam um contrato 
com base no art. 106. 

Mas, ha o regime jurfdico dos servidores admitidos em ser
vic;os de carater temporario. Aqui esta o ponto. A Lei 9160 da Prefei
tura, ela vern disciplinar isso: a admissao de pessoal para servic;os de 
carater temporario. E e necessaria que assim ocorra, porque o servic;o 
publico tem necessidade de pessoal temporario. No regime da Consti
tuic;ao de 1946 n6s tinhamos os extranumerarios e tlnhamos os inte
rinos. Depois, na Constituic;ao de 1967, foi previsto que o pessoal 
temporario seria contratado no regime da CLT, mas percebeu-se que o 
regime da CLT era inadequado, era excessivamente oneroso e por isso 
n6s chegamos a essa redac;ao no texto de 1969. 

0 pessoal de natureza tecnica especializada teria urn regime 
estabelecido em lei especial. A Lei 9160 e um regime estatutario volta
do para disciplinar o trabalho desse pessoal temporario. 

Ate al, nao tern problema nenhum; eu nao diria que a Lei 
9160 seja inconstitucional. Nao e inconstitucional. 0 que e inconsti
tucional e o uso que esta se fazendo del a na Prefeitura. Na Prefeitura, 
assim como no Estado, essa legislac;ao voltada, destinada, que s6 e vali
da, que s6 encontra fundamento de validade, que s6 e constitucional 
enquanto destinada a regrar o pessoal temporario, essa Lei 9160, assim 
como a Lei 500, do Estado, hoje, esta dispondo sobre o regime jurldi
co do pessoal temporario permanente, o que e uma contradic;cio em 
termos, que e evidentemente inconstitucional. 
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Eu nao estou pregando, aqui, acabar com a Lei 9160. Nao 
e isso. 0 que nos temos que fazer e acabar com o abuse inerente a Lei 
9160. 0 pessoal temporario ha de ser temponirio mesmo. Deve aten
der a uma circunstancia de memento. Nao nao podemos ter dois regi
mes paralelos na Prefeitura. 

Eu tive alguma pressao na Prefeitura, logo me coloquei ra
dical mente contrario, deixei muito clara a minha posic;:ao no comec;:o, 
uma boa parte do pessoal regido pela lei 9160, pretendia garantias de 
permanencia no servic;:o e pretendia evolw;:ao funcional. Ora, isso nao 
tern sentido, o pessoal temporario tern que ser temporario, nao tern 
que ter garantias de permanencia, muito pelo contrario, tern que ter 
garantias de saida, isso sim. A lei deve impedir a permanencia. Alem 
disso, nao ha sentido algum em falar em evolu<;:ao funcional do pessoal 
tempon1rio. 0 pessoal temporario e aquele que esta episodicamente 
na Prefeitura, momentaneamente, temporariamente, nao deve ter esti
mulo a evoluc;:ao funcional. Deve ter estfmulo, sim, para sair da Prefei
tura, para fazer o concurso e ingressar na carreira e evotuir normalrnen
te, isto sim. 

Os procuradores que aqui estao vao se defrontar com pro
blemas dessa natureza, porque a pressao vai voltar. Como se conduzir? 

Eu nao estou aqui para dar conselho para ninguem; o que 
eu posso trazer e um pouco de dado da experiencia. Como eu enxergo 
essa questao do regime jurfdico do funcionario publico municipal, ho
je, na Prefeitura de sao Paulo, no memento que nos estamos? N6s es
tamos no limiar de uma constituinte. E isso condiciona uma serie de 
coisas. Eu diria, em primeiro Iugar, que e completamente inoportuna 
a alterac;:ao da legislac;:ao atualmente existente. 

A legislac;:ao ordinaria ha de estar calcada nas disposic;:oes 
constitucionais. Nao e por acaso que a Constituic;:ao estabelece o que 
eu chamo de regime constitucional dos servidores publicos. 

Nao e por acaso que a Constitui<;:ao da a mesma relevancia, 
a mesma importancia ao regime constitucional dos servidores publicos, 
que da a organizac;:ao dos poderes, do Legislative, do Executive e a de
clarac;:ao de direitos. Nao e a toa que os fundamentos, as normas pri
meiras, fundamentais do regime jurfdico do funcionario, estejam na 
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Constituic;:ao. Em n (vel constitucional, se eu estou no limiar de uma 
nova Constituic;:ao, eu tenho e que me preocupar e com essa nova 
Constituic;:ao. Eu tenho que me preocupar com o estabelecimento de 
normas convenientes, adequadas, voltadas para o melhor exerclcio da 
func;:ao publica, no n I vel constitucional. 

Agora nao e o momenta de rever a legislac;:ao ordinaria. Ja 
se falou muito nisso, em uma revisao do estatuto do funcionario muni
cipal. Parece que o momenta e inadequado, embora ele tenha uma se
rie de defeitos, e um trabalho grande demais cuidar do estatuto no li
miar de uma nova Constituic;:ao, que vai certamente influir nesse esta
tuto que vier a ser feito, que talvez seja feito ou que seria feito. 

0 que eu acho muito necessaria neste instante, pensando 
na Constituic;:ao, e o revigoramento do principia da legalidade e da su
premacia da Constituic;:ao. Durante o meu perlodo como Secretario, 
eu fui acusado muitas vezes de ser legalista e moralista tambem. 

Mas, especialmente de legalista: "Esse Secretario s6 pensa 
em lei;- tudo o que a gente vai conversar com ele, ele diz: a lei diz isso, 
a lei diz aquila." 

Nos, de profissao jurldica, nao podemos pensar diferente, 
n6s que temos uma formac;:ao jurldica, n6s que temos a noc;:ao, a cons
ciencia de que a administrac;:ao e uma atividade serva da lei, escrava da 
lei, que se desenvolve debaixo da lei, nao podemos pensar diferente. 
Na minha condic;:ao de professor de direito administrative, eu nao po
deria ter tido outra atitude como Secretario, senao essa de obedecer, 
na prchica, tudo o que eu sempre disse nas minhas aulas. Acho que e o 
momenta de comec;:ar com isto. Ate como preparac;:ao para futura or
dem constitucional. Dou exemplo: 

Tem muita coisa na Prefeitura que vinha sendo feita ilegal
mente e o exemplo mais caracterlstico disso e a acumulac;:ao de cargos. 
0 que tem de acumulac;:§o ilegal de cargos, nao e brincadeira. Mas, eu 
acho que e o momenta da gente comec;:ar a restaurar, revigorar o prin
c(pio da legalidade. A conduta do dirigente, aquele que toma decisaes, 
a conduta do funcionario, tem que ser pautada pela lei, sempre com 
vistas a Constituic;:ao, obedecendo as normas e princlpios superiores da 
Constituic;:ao. 
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Penso que, tambem nesse aspecto, dada a massa de funcio
narios em situ..;:ao irregular na Prefeitura e no resto do Brasil, nos va
mos ter que pensar urn pouquinho tambem, em disposic;:oes transito
rias na proxima Constituic;:ao a respeito disso. Parece-me que e impen
savel colocar simplesmente milhares de funciomirios na rua. 

Mas, tambem, me parece igualmente impensavel manter to
do mundo. 0 que me parece justo e correto e oferecer oportunidades 
de permanencia. Esta na hora de pensar numa disposic;:ao transitoria. 

Por ultimo, o que eu gostaria de concluir, e que eu entrei 
na Prefeitura com o proposito de estabelecer, enfim, a minha polftica 
com relac;:ao ao pessoal, que se baseava na profissionalizac;:ao do funcio
nario publico. Entrei na Prefeitura com essa ideia da criac;:ao de urn 
corpo permanente de funcionarios preparados, treinados, atualizados, 
garantidos, bern remunerados; urn corpo permanente de funcionarios 
que ficasse a salvo das alterac;:oes pol fticas que sao inerentes ao regime 
democratico. A cada eleic;:ao, muda a supra-estrutura polftica, mas as 
tarefas normais da administrac;:ao devem ser desempenhadas por profis
sionais da administrac;:ao publica. 

Enfim, discorrer aqui sobre essa ideia; sobre essa pol ftica 
de profissionalizac;:ao dos servidores publicos, levaria algumas horas, 
portanto, nao vou descer em detalhes. Eu s6 quero dizer o seguinte: 
Os advogados, os procuradores da Prefeitura, estao em situ..;:ao estra
tegica para isto. Os procuradores da Prefeitura tern uma situac;:ao real
mente privilegiada para lutar pela defesa das instituic;:oes e pela profis
sionalizac;:ao do funcionalismo publico. Por que? 

Quando entrei na Prefeitura, alem dos procuradores, havia 
urn grupo, uma quantidade, nao era grande, de advogados contratados, 
admitidos no regime da Lei 9160. Uma das minhas primeiras atitudes, 
como Secretario, foi exatamente dispensar os advogados admitidos e 
prestigiar a carreira, prestigiar os procuradores. 

Claro que houve resistencia, claro que houve uma serie de 
problemas, com esses que foram dispensados, mas uma coisa eu tenho 
a dizer: Os procuradores da Prefeitura se comportaram como nenhu
ma outra categoria. Toda vez que eu tentei tirar da Prefeitura os que 
estavam em situac;:ao irregular, eu encontrei resistencia dos pr6prios 
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funciomirios da Prefeitura. Daqueles mesmos que estavam em situa<;:ao 
regular. Os procuradores foram OS unicos que batalharam pela manu
ten9aO da carreira, pela obediencia das normas legais e constitucionais. 
E, por isso, e que n6s pudemos chegar a essa situa9ao que chegamos 
hoje. Ao lado dos procuradores e de justif;:a citar OS professores que 
apoiaram integralmente os concursos de ingresso e acesso. 

Nao ha gente que entrou pela porta do fundo exercendo 
fun9oes de procurador na Prefeitura. Durante meu perlodo como Se
cretario, todos entraram pela porta da frente. Para isso tivemos que 
prorrogar o prazo de validade do concurso de ingresso, tivemos que 
fazer aquele famoso concurso de acesso, que deu urn trabalho danado, 
foi uma coisa terrlvel. Tenho que agradecer muitlssimo, aqui, a habili
dade do meu amigo 5ergio Lazzarini, que me ajudou bastante a encon
trar uma solu9ao para o problema. 

Mas apesar de todos OS percalf;:OS, n6s chegamos a situ~o 
que temos hoje: s6 temos procuradores concursados e integrados na 
carreira. Por isso, os procuradores tern uma posi9ao moral, total, para 
exigir b cumprimento das normas legais e constitucionais. E e isso que 
eu espero, e e isso que tenho certeza que os meus amigos aciui presen
tes vao fazer. 
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CONTRIBUICAO DE MELHORIA 

Aires Fernandino Barreto 
Prof. de Direito Trihutario da Faculdade de Direi
to da Pontificia Universidade Catolica de S. Pau
lo. Ex-Diretor dos Departamentos de Rendas 
lmobiliirias e Mobilllirias da Secretaria das Finan
~s da Prefeitura do Municipio de Sa:o Paulo. 

lnicialmente, quero agradecer profundamente a Associac;ao 
dos Procuradores da Prefeitura de sao Paulo e ao Dr. 5ergio Lazzarini, 
que me honraram sobremodo com esse convite. Considero sempre urn 
priviiE~gio estar em companhia dos Procuradores do Municipio de sao 
Paulo. Tenho asseverado, em vckias oportunidades, que fui urn funcio
nario publico frustrado: sempre quis ter sido Procurador Municipal, 
mas vckias circunstfmcias impediram que esse desejo se concretizasse. 
0 Dr. sergio Lazzarini, na apresentac;:ao que fez, esqueceu-se de regis
trar urn aspecto, talvez o mais importante. 0 fato de com ele termos 
trabalhado no anteprojeto de C6digo Tributario do Municipio de sao 
Paulo. Provavelmente, omitiu esse epis6dio porque foi precisamente 
ele quem deu contribuic;:ao das mais significativas. E isto porque, a par 
dos seus s61idos conhecimentos te6ricos, convivia tambem com os pro
blemas administrativos que a materia envolvia. Oaf porque e dupla a 
minha satisfac;:ao de estar com os Doutores, inobstante, para falar-lhes 
sabre urn institute que, em rigor, nao existe. Este curso, promovido 
pel a Associac;:ao dos Advogados da Prefeitura do Munic fpio de sao 
Paulo, desenvolveu-se ate aqui, em torno de institutes palpaveis, con
cretes. E agora, em vigor, venho falar-lhes sabre o abstrato: a contri
buic;:ao de melhoria. 

Comecemos, pois. 

Sem embargo de constar do nosso Sistema Constitucional 
Tributario, desde a Magna Carta de 1934 (s6 nao figurou na Carta ou
torgada de 1937), jamais se instituiu urn tributo que pudesse, da pers
pectiva jurfdica, rigorosamente, merecer a designac;ao de contribuic;:ao 
de melhoria. 
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Essa especie tributaria esta prevista, hoje, no art. 18, II, da 
Constituic;:ao Federal (Emenda Constitucional n9 1 /69) como texto a 
seguir indicado, fruto de alterac;:ao introduzida pela Emenda Constitu
cional n9 23/83: 

"Art. 18 - Ah~m dos i mpostos previstos nesta Consti tu ic;§o, 
compete a Uniao, os Estados, Distrito Federal e a Municl
pios, instituir: 

I - omissis 

II - contribuic;:ao de melhoria, arrecadada dos proprietaries 
de im6veis beneficiados por obras publicas, que tera como 
limite total a despesa realizada." 

Apesar de a autorizac;:ao constitucional, as tres entidades 
pol iticas, datar de mais de meio seculo, esse tributo, como concebido 
pela doutrina, nao foi criado entre nos. Dirao alguns que certos Muni
clpios criaram a contribuic;:ao de melhoria. Todavia, se examinarmos 
tais tributos, identificando juridicamente sua descric;:ao legal (hip6tese 
de incidencia) ou se examinarmos, atentamente, a base de calculo ado
tada, haveremos de concluir, fon;:osamente, que o tributo por eles cria
do, contribuic;:ap de melhoria nao e. Mera taxa de servic;:o, alias nao to
lerada pelo Sistema Constitucional - Tributario. 

Pois bern. Se tais tributos criados por esses Municfpios (a 
Uniao e os Estados jamais instituiram a contribuic;:ao de melhoria) tern 
natureza jurfdica de taxa, insta, neste passo, esclarecer quando, em ri
gor, se tern tributo juridicamente identificavel como contribuic;:ao de 
melhoria. 

Curemos, de examinar, pais, a natureza jurldica da contri
buic;:ao de melhoria. E, para tanto, vamos recorrer a lic;:ao de GERAL-
00 ATALIBA. Juridicamente - ensina esse mestre - os tributos clas
sificam-se em vinculados e nao vinculados. Essa dicotomia e prestigia
da pelo direito positivo. Deveras, o artigo 16, do C6digo Tributario 
Nacional, prescreve: "Impasto eo tributo cuja obrigac;:ao tern por fato 
gerador uma situac;:ao independente de qualquer atividade estatal espe
clfica, relativa ao contribuinte". Vale dizer, a exigencia de impasto 
prescinde da existencia de uma atividade estatal espec(fica, dirigida ao 
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contribuinte. Mais que isso. Nao apenas prescinde, dela independe. A 
ela nao se vincula. Por isso, conclui o mestre GERALDO, tratar-se de 
tributo nao vinculado. 

A divisao dos tributos em vinculados e nao vinculados e es
gotante. Se, de acordo com o direito positivo, o imposto independe 
de qualquer atividade estatal, a conclusao inarredavel e que todos os 
demais tributos dependem de atuacao do Estado. Se a atividade do 
poder publico nao se vincula o imposto, quaisquer outros tributos a 
ele se vinculam. Assim, taxas e contribuicaes dependem sempre da 
existencia de uma atividade estatal especifica, relativa ao contribuinte. 

Podemos, entao, extrair uma primeira conclusao: dizer 
que urn tributo e da especie taxa ou contribuicao e afirmar, previamen
te, que tal tributo depende, de uma atividade especifica do Estado, di
rigida ao contribuinte. E, se a contribuicao de melhoria e subesptkie 
de contribuicao, e tributo vinculado a uma atividade especifica do Es
tado, relativa ao contribuinte . 

. Todavia, se taxas e contribuic5es carecem, exigem a atua
c;§o estatal, que traco as diferencia? Quale o marco divis6rio entre ta
xas e contribuic5es? Ainda uma vez a resposta nos e dada por GE
RALDO ATALIBA. As taxas distinguem-se das contribuic5es, name
dida em que: nas taxas a atuacao do Estado se refere diretamente ao 
obrigado, diretamente ao contribuinte; e nas contribuic5es nao basta 
a atuac;:ao estatal; e de mister, ainda, a presenca de uma circunstancia 
intermediaria que, por sua vez, se liga ao contribuinte. Em outras pa
lavras, enquanto nas taxas a referibilidade entre a atuac;:ao estatal e 
contribuinte e direta, nas contribuicoes, esta referibilidade e obi fqua, 
indireta, mediante a verificacao de uma circunstancia intermediaria, 
que, no caso especifico da contribuicao de melhoria, e a valorizacao 
imobiliaria causada por obra publica. Nao pode, por isso, a hip6tese 
de incidencia da contribuicao de melhoria simplesmente descrever uma 
atuacao do Estado (obra publica); e necessario que a h.i. preveja, con
comitantemente, que da realiza<;:ao da obra decorra valorizacao imobi
liaria. E este o desenho constitucional da contribuicao de melhoria a 
luz da Emenda Constitucional n9 1, de 1969. Logo mais, abordare
mos a Emenda 23/83. 

De acordo como art. 18, da Constituicao Federal: 
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"Ah~m dos impostos previstos nesta Constituic;ao, compete 
a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municfpios instituir: 
II - contribuic;ao de melhoria , arrecadada dos proprietarios de im6veis 
valorizados por obras publicas, que ten] como limite total a despesa 
realizada e como limite individual o acrescimo de valor que da obra re
sultar para cada im6vel beneficiado." 

Hip6tese de incidencia da contribuic;ao de melhoria e a va
lorizac;ao de bern im6vel, decorrente da execuc;ao de obra publica. Em 
outras palavras, e a variac;ao positiva do valor de bern im6vel causada 
por essa execw;ao. 0 aspecto material da hip6tese de incidencia enfei 
xa a valoriz~ao imobiliaria que tenha, por causa, a realizac;ao de obra 
publica. 0 elemento essencial da contribuic;ao de melhoria - qualquer 
que seja 0 angulo de enfoque - e a valorizac;ao imobiliaria advinda da 
realiz~ao dessas obras. Assim, e 6bvio, resta a lei descrever esta situa
c;ao para erigi-la como suporte fatico da exigencia do tributo. Necessa
ria, tambem, elidir do texto legal a conotac;ao de "melhoria" trazida 
pela obra publica para o im6vel, ou seus usuarios. Temos notado uma 
leve tendencia de utilizac;ao das expressoes "im6vel beneficiado" ou 
"melhoria do im6vel". Contudo, a "melhoria" ou ''beneflcio" sao fe
nf>menos anteriores, precedentes a valorizac;ao e com ela nao se con
fundem. Nao basta que o im6vel seja beneficiado ou que a obra publi
ca traga benef~cios aos usuckios; e imprescindlvel que o empreendi
mento provoque a valorizac;ao do im6vel a ele avizinhado. 0 que mo
tiva a exigencia dessa subespecie tributaria e, exclusivamente, a valori
z~ao de im6vel como consequencia de obra publica. E imprescindlvel 
a verificac;ao concomitante dos dois pressupostos, ambos inafastaveis: 
(a) atu~ao estatal; e (b) ocorrencia de uma circunstancia (valoriz~ao 
imobiliiiria), sem a qual nao se pode cogitar da existencia do tributo. 
Para melhor intelecc;ao do problema, tomemos os seguintes fatos: 
valoriza~o e atua~o estatal. 0 primeiro dado (valorizae(io) pode de
correr de atu~ao do particular, de circunstancia generica, ou de atua
c;§'o do Estado. A valoriz~ao, ontologicamente considerada, e, no 
nosso ordenamento jurfdico, urn fato I lcito . Por sua vez, atua.,ao esta
tal e expressao que, por si s6, exclui se cogite de fato I lcito ligado ao 
particular. Pois bern. Se descrevermos como hip6tese de incidencia 
apenas e tao somente a valoriza~fo, teremos erigido urn fato I lcito 
alheio a atividade estatal; por isso teremos criado urn impasto. Por 
outro lado, ja se viu que a atuac;ao estatal, de per si, e substrata de elei
c;ao de taxa. Assim, resumidamente, a valoriz~ao imobiliaria, isolada-
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mente, havera de dar origem a imposto: a atuac;:ao estatal (obviamente 
referida de maneira direta ao obrigado) e suporte inconteste da taxa. 
S6 com a soma, com a conjugac;:ao dos dois termos, e que teremos cria
do contribuic;:ao de melhoria. 

Assentado que a hip6tese de incidencia ha de prever, con
comitantemente, a valorizac;:ao imobiliaria e a atuac;:ao estatal que a eta 
deu causa, e forc;:oso admitir que a base de cillculo - configurando atri
buto dimenslvel do aspecto material da hip6tese de incidencia -have
ra de mensurar exclusivamente a variac;:ao positiva do valor do bem 
im6vel, ditada pela realizac;:ao de obra publica. 

Vejamos o seguinte exemplo. Ha dada valorizac;:ao de im6-
vel. Essa valorizac;:ao resultou de obra publica e de obra realizada pelo 
particular. Em face de qual valorizac;:ao se pode exigir contribuic;:ao? 
Apenas pela valorizac;:ao resultante da obra publica. E. imprescindlvel 
medir a valorizac;:ao, mas medir a valorizac;:ao causada, (mica e exclusi
vamente, pela obra publica. A base impon(vel devera medir apenas 
aquela valorizac;:ao (primeiro elemento) decorrente da (obra publica) 
atuac;:ao estatal (segundo elemento). Os caracteres especlficos da con
tribuic;:ao resultam nao s6 da existencia da circunstancia intermediaria, 
mas, essencialmente, da sua base imponr'vel - que ha de envolver a 
conjugac;:fo da circunstiincia com a atuac;:i'o estatal. A base impon(vel 
- insistimos - nao e qualquer (toda) valorizac;:ao imobiliaria, mas ape
nas aquela ocasionada por obra publica. Essa posic;:io guarda coerencia 
com o dizermos que a hip6tese de incidencia tern por aspecto mate
rial o fato I fcito valorizac;:ao decorrente da obra publica. Em nao sen
do toda e qualquer valorizac;:ao de bern im6vel acarretadora da inciden
cia do tributo, mas tao s6 a ocasionada por obra publica, nao se pode
ra mensurar isoladamente a valorizac;:ao. Haveremos de isolar (avaliar) 
somente aquela valorizac;:ao a que a obra p(Jblica deu causa. 

Sujeito ativo da contribuic;:ao de melhoria e, em regra, o 
ente pol ftico-constitucional que executa a obra p(Jblica geradora de 
valorizac;:ao imobiliaria. Em outras palavras, o sujeito ativo - credor 
da obrigac;:ao tributaria - no caso de tributos vinculados, e aquele que 
exerce a atuac;:ao prevista no nucleo da hip6tese de incidencia. Na 
maioria dos casos, as tributos sao arrecadados pela propria pessoa 
constitucional que os instituiu. Todavia, sua arrecadac;:ao pode ser de
legada, quer revertendo o produto ao titular da competencia impositiva 
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(hip6tese em que a lei tera criado urn simples agente arrecadador), 
quer revertendo em proveito do proprio arrecadador (fenomeno que se 
designa por "parafiscalidade"). Normalmente, o sujeito ativo da con
tribuic;:ao de melhoria sera, alternativamente, a Uniao, o Estado ou o 
Municipio, conforme sejam, em cada caso, os realizadores da obra 
p(Jblica. 

Sujeito passivo da contribuic;:ao de melhoria e o proprieta
rio de im6vel valorizado por forc;:a da realizac;:ao de obra publica. 

0 aspecto temporal diz respeito ao momento em que surge 
a possibilidade de exigir a contribuic;:io de melhoria. E esse momento 
s6 se da com a realizac;:ao da obra. Situac;:oos haem que determinadas 
obras sao, em si mesmas, cind fveis; outras, por sua natureza, por sua 
ontologia, sao incind fveis. 

Exemplificando: As obras de pavimentac;:ao sao, em princi
pia, cindfveis, fracionaveis. E possivel falarmos em obra de pavimen
tac;:ao, mesmo que dos 10 Km projetados, tenhamos realizado apenas 
2 Km. · Mas isto nao seria possfvel, se estivessemos falando da constru
c;:ao de urn viaduto. Nesse caso, ha urn viaduto ou nao ha. Resumindo: 
momento em que se considera devido o tributo e aquele em que se po
de detectar, com absoluta seguranc;:a, uma obra realizada. A determi
nac;:io desse atimo e de particular importancia. Convem nao nos esque
c;:amos de que, no mais das vezes, a mera noticia da futura realizac;:ao 
da obra, ja acarreta valorizac;:ao imobiliaria dos imoveis A ela circunvi
zinhos. Todavia, a notfcia nao enseja a exigencia do tributo, porque 
este s6 e devido pela valorizac;:ao imobiliaria causada por obra publica. 
E, notlcia de obra publicae algo radicalmente diverso de obra p(Jblica. 

Visa-se pelo aspecto espacial determinar o ente pol ltico
constitucional competente para exigir o tributo. Questaes podem sur
gir, eventualmente, em face de obras interestaduais ou de obras inter
municipais. E, nesses casos, o aplicador da lei devera ser cauteloso, a 
fim de que (1) nao exija tributo, sem a ocorrencia do fato tributario 
ou (2) nao inclua na base de calculo valorizac;:5es a ela estranhas. 

Tomemos urn exemplo. Projetada uma obra que deva es
tender-se do Municipio A ao Municipio B, duas situac;:5es podem ocor
rer. Ou a erronia de exigir-se contribuic;:ao de melhoria no Municipio 
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B, por valoriz<M;5es causadas pela execuc;:ao das obras no Municipio A; 
ou incluir na base de calculo, valorizac;:ao decorrente da realizac;:ao das 
obras no Municipio A, apesar de verificada no Municipio B. 

Relativamente a al (quota, cabe considerar o seguinte: A 
contribuic;:ao de melhoria ~ um dos poucos tributos, em que a allquota 
final, a allquota definitiva nem sempre ~a que figura na lei. E, com is
to, nao se fere o princfpio da estrita legalidade, versado no § 29, do 
artigo 153, da Constituic;:ao, didaticamente repisado no inciso I, do ar
tigo 19, da mesma Constituic;:ao. A alfquota e entidade reservada a lei. 
Mas nao a alfquota final. A razao e singela. E que aplicac;:ao da all
quota sobre a base de calculo (valorizac;:ao), poderc~ implicar inobser
vancia do chamado limite global (ou total). Nao nos esquec;:amos que 
a Constituic;:ao diz que a contribuicao de melhoria tera como limite to
tal a despesa realizada. Vale dizer, como limite, o custo da obra. Ora, 
se aplicarmos a aliquota - definida em lei - sobre a valoriz<M;ao, em 
muitos casos, ocorrera a superac;:ao desse limite global. Para observar
mos esse limite, sera necessaria adequar a alfquota (reduzindo-a) de 
modo a que a soma lanc;:ada, a titulo de contribuicao de melhoria, nao 
ultrapasse·o custo da obra. Por isso, a al(quota preliminar sempre ha
vera de figurar em lei, mas nao aquela final, definitiva. Essa nao pode 
figurar em lei, porque estando diretamente correlacionada com o custo 
da obra, s6 ~ conhecfvel, identificavel, em cada caso concreto. 

Este era o panorama da contribuicao de melhoria, ao tem
po da Emenda Constitucional n<? 1 , de 1969 (que, por sua vez, repro
duzia a Constituic;:ao de 1967, e, em linhas gerais, repetia a Constitui
c;:ao de 1946). Ocorre que, no final de 1983, ingressava no mundo ju
rfdico a chamada Emenda Passos Porto, a Emenda Constitucional n<? 
23, de dezembro de 1983. Essa Emenda Constitucional introduziu 
duas alter<M;5es redacionais. 

Confrontemos, pois, o texto da Emenda 1/69, com o da 
Emenda 23/83. Aquela dizia: "Contribuicao de melhoria, arrecadada 
dos proprietarios de im6veis valorizados por obras publicas, que tera 
como limite total a despesa realizada e como limite individual o acres
cimo de valor que da obra resultar para cada im6vel beneficiado". A 
Emenda n<? 23, de 1983, por sua vez, prescreve: "Contribuic;:ao de 
melhoria, arrecadada dos proprietarios de im6veis beneficiados por 
obras publicas, que tera como limite total a despesa realizada". 
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Desse confronto, ja emergem as duas modificac;oes: a) subs
tituic;ao do vocabulo "valorizados" pelo termo 'beneficiados"; b) eli
minac;ao do chamado limite individual, decorrente da supressao daque
la clausula final (que tera por "limite individual 0 acrescimo de valor 
que da obra resultar para cada im6vel beneficiado"). 

A partir daf, tres correntes afloram: 

a) a primeira, defendendo que a substituic;ao do termo "va
lorizados" pelo vocabulo 'beneficiados", importava em 
outorga constitucional para criar tributo, tendo por hi
p6tese de incidencia o beneficia, entendido o termo co
mo algo totalmente desvinculado da valorizac;ao. Teria
mos uma contribuic;:ao de melhoria sabre o beneficia; 

b) a segunda, indo ahf!m, entendendo que a contribuic;ao de 
melhoria, como tertium genus, havia desaparecido, ce
dendo Iugar a uma taxa sabre obras publicas; 

c) final mente, a terceira posicionando-se no sentido de que, 
sem embargo dessas modificac;:oes, o tributo contribui
c;ao de melhoria continuava inc61ume, na sua essencia 
(ressalvada apenas a necessidade de eliminar-se tambem 
o "limite global", que deformaria a pureza do instituto, 
como doutrinariamente concebido). 

Fac;amos uma rapida analise dessas tres posturas juridicas. 

0 acatamento da primeira levar-nos-a a admitir que o bene
ficia e do proprietario e nao do im6vel. Se assim for, estar-se-a diante 
da expressao cujo conceito, cuja aferic;:ao e extremamente subjetiva. 0 
que beneficia? 0 que nao beneficia? Qual e a medida do beneficia? 

A prevalecer essa tese, estara semeado o caos, porque o 
conceito de beneficia e distinto de pessoa para pessoa, estando sempre 
impregnado pela influencia de fatores varios e variaveis, muitos dos 
quais de natureza psicol6gica e, portanto, nao suscetlveis de serem me
didos e comparados. Provavelmente, a construc;:ao de sua escola bene
ficia uma serie de proprietaries (os que tern crianc;:as em idade escolar), 
mas, e tambem provavel que prejudique (pelo barulho, algazarra, tu -
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multo nas areas de estacionamento etc.) aqueloutros que nao tern fi
lhos nessas faixas etarias. Nesse caso - como em inumeros outros -
ten! havido beneficia ou maleficio? Pode ser exigido o tributo? Como 
medir o beneficia, se mesmo para os que o vislumbram, o grau, a in
tensidade do beneficia ora e maior ora e menor? 

Esta sedimentado entre n6s que os tributos devem ser ex
pressao de fatos com conteudo economico. E a sua afericao deve ser 
concreta, objetiva, inquestionavel e nao abstrata, subjetiva, inestimavel 
a luz do sensa comum. 

S6 isto ja seria bastante para afastar o entendimento dessa 
corrente. Ha mais, porem. Exame acurado do texto constitucional 
obriga a conclusao de que o termo beneflcio se vincula diretamente a 
im6vel (e s6 obliquamente a proprietario). Beneficia, assim, so pode 
ser o do im6vel (independentemente da aprecia<;:ao e estim~ao do fe
nomeno que o proprietario lhe de). lsto nos levan~ a terceira posicao, 
da qual falaremos logo mais. 

. Cuidemos, por ora, de segunda interpretacao, isto e, daque
la que pretende tenha desaparecido a contribuicao de melhoria como 
especie tributaria, para dar origem a uma nova taxa, exiglvel pela reali
z~ao de obras publicas. Se foi o que se pretendeu, o objetivo nao foi 
alcan<;:ado. Embora impressione, a primeira vista, a tese nao pode 
prosperar. E nao pode, pelas seguintes razoes: Primeira: tal exegese, 
como a anterior, nao recebe confirmacao do Sistema. ~ assente que a 
interpretacao literal, por apriorfstica, nao ~ interpreta<;:ao. S6 ganha 
foros de validade quando confirmada pelos demais criterios, maxime 
pelo 16gico~istematico. E, dessa perspectiva, o primeiro anteparo esta 
no "sem sentido" em a Constituicao outorgar (cf. inciso I, do artigo 18) 
competencia para a criacao de taxas (note-se que o inciso preve a cria
<;:ao de taxas de servi<;:o e de taxas de policia) e, em outro inciso (o II) 
conferir competencia para a cria<;:ao de uma terceira modalidade de ta
xa. Nada justificaria ou explicaria essa separacao. Segunda: Mais evi
dente fica essa ilogicidade, se tomarmos em conta que essa nova "taxa 
de obras" mereceu a designa<;:ao de contribuicao de melhoria (e clara 
que, isoladamente, este argumento e insuficiente, mas ele completa o 
quadro das aberracoes dessa tese). Terceira: 0 argumento centrale o 
de que, fora uma taxa, nao teria qualquer sentido manter o chamado 
limite global. Ninguem dissente, todos concordam: a base de calculo 
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das taxas e o custo da atividade estatal. Em assim sendo, a que titulo 
se poderia justificar a manutenc;ao (no Texto Constitucional) do "limi
te total", uma vez que ncio ultrapassar o custo e conatural, imanente, 
as taxas? Aceitar essa tese, estaria a exigir que, no inciso I, tambem se 
dissesse: taxa de servic;o ... que tera como limite total o custo do ser-
vic;o"; taxa de policia ... que tera como limite total o custo de ac;ao 
estatal. . . E evidente, pois, que tal exegese carece de amparo; e 6rfa 
de arrimo. 

Por isso, Doutores, a unica posic;ao que nos parece coeren
te com o Sistema, que realiza e prestigia os principios constitucionais, 
e a que entende nao ter havido, no substancial, qualquer alterac;ao do 
tributo designado por contribuic;ao de melhoria (assim entendido o in
cidente pela valorizac;fio imobiliaria causada por obras publicas). A eli
minac;fio do "limite individual" foi didatica. Essa clausula era desne
cessaria. Deveras, ninguem cogita, em razao de qualquer outro tribu
to, se deva esclarecer, por exemplo: imposto sobre a renda, que tera 
como limite a renda; imposto sobre servic;os, que tera como limite o 
pr~o do servi!fo e assim por diante. Tais 6bvios sao dispensaveis pela 
Constituic;ao. Ouanto a substituic;ao do termo "valorizados" por "be
neficiados" tenha-se presente que 0 benetrcio e dos im6veis e im6veis 
s6 absorvem beneffcios traduzidos em valorizac;ao. Nem se diga que o 
objetivo da Emenda Passos Porto era diverso. Tambem e cedic;o entre 
n6s que, editada a lei, e irrelevante a mens legislatoris. Sese desejava 
fazer uma flauta, mas o resultado desse esforc;o redundou num trom
bone, os juristas, como os Senhores, s6 poderao, bern de ciencia, anali
sar o trombone. 

Caminhamos para o encerramento desta exposic;ao. Antes, 
porem, parecem-nos cab iveis algumas considerac;oes pragmaticas. 

Diz-se ca e acola que a contribuic;ao de melhoria e urn tri
buto incobravel; que exigi-lo e inexequivel. Aos que assim pensam, 
lembramos apenas que, como regra, fazem tal afirmac;ao porque nao 
conhecem o tributo. Dizerem que e inexequivel, e, pois, mera saida 
(aparentemente honrosa). Dispensa explicac;5es e comentarios, elimi
nando a demonstrac;ao da "simplicidade da ignorancia", terminologia 
muito a gosto de ALFREDO AUGUSTO BECKER. 0 de mais serio, 
porem, e que - a sombra da inexequibilidade - ao inves de cric:Ha, 
exigi-la, fortalecendo os cofres publicos, sempre sao minguados, insis-
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tern na cobram;a da taxa de pavimenta<;:ao, ja tantas vezes fulminada 
de inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ct. RE 87.604, 
91.373, 80.749, dentre tantos outros). E nesse injustificavel erro tam
bern vern incorrendo a Prefeitura do Municipio de sao Paulo. Essa ta
xa nao tern merecido amparo do Poder Judiciario. Na Prefeitura de 
Sao Paulo, os Doutores sabem melhor do que n6s, lan<;:a-se a famigera
da taxa, mas nao sea cobra judicial mente. Os que podem bater as por
tas do Judiciario nao a pagam; os menos afortunados, porem, sao pe
nalizados, porque a ela se submetem, notadamente quando carecem de 
certidoes. Porque podem menos, arcam com mais (o tributo indevido). 
Serem menos favorecidos, arrosta-lhes tal castigo. 

Em rapidas pinceladas, estamos certos, os Doutores con
cluirao que e factfvel cobrar a contribuic;:ao de melhoria. Basta que se 
lembrem do imposto sobre o lucro imobiliario. Relativamente a esse 
item, o que fez a legisla<;:ao do imposto sobre a renda? Adotou, em lei, 
certos (ndices para corrigir o valor de aquisic;:ao do im6vel. E sobre a 
diferen<;:a entre esse valor corrigido eo de venda, fez incidir I. R. Com 
ligeiras adapta<;:oes (exclusao do valor das obras realizadas pelo parti
cular e do Jndice de crescimento vegetativo) e tambem valido esse sin
gelo metodo para cobrar a contribuic;:ao de melhoria. De nada adianta 
continuarmos n6s, municipalistas, a bradar por uma reforma tributaria, 
se, antes, nao demonstrarmos o nosso empenho e a nossa criatividade 
na cobran<;:a dos tributos que ja sao do Municipio. 

Senhores Procuradores. Esperamos por urn novo e honro
so convite da Associa<;:ao, quando esta nossa pretensao for realidade. 
Afinal, queremos n6s, amanha, vir falar-lhes do que existe e nao mais 
da quimera em que se transformou a contribuic;:ao de melhoria. Con
victos estamos de que este tambem eo desejo dos que aqui estao. 

Deus o permita. Obrigado a todos. 
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CONSTITUINTE E A REFORMA TRIBUTARIA 

I. lntrodu~o 

Geraldo Ataliba 
Professor Titular de lnstitui.,:oes de Direito , da Fa
culdade de Direito de Sao Paulo - USP e Titular 
de Direito Trihutario da Faculdade de Direito da 
Pontificia Universidade Catolica - PUC/ SP. 

Presidente 5ergio Lazzarini; amigo professor Aires Barreto 
meus colegas e amigos Procuradores do Municipio de sao Paulo. 

Mais do que tudo quero sentir-me colega de todos, porque 
sou um Procurador Municipal, com a (mica diferem;:a, de que eu aten
do a muitos Municlpios e nao sou funciomirio estavel de nenhum. 

Mf!S, vivo a mesma vida, os mesmos problemas, os mesmos 
estudos e aprendo com meus colegas, principal mente do Municipio de 
sao Paulo, que eo Municipio I fder do Brasil. 

Por volta de 1940, o Municfpio de sao Paulo tinha urn De
partamento Jurfdico pequeno, mas da mais alta qualidade. lntegravam 
esse departamento, Jose Horacio Meirelles Teixeira, que foi urn dos 
maiores constitucionalistas brasileiros; Carlos Alberto Carvalho Pinto, 
excelente Professor de direito financeiro e conhecedor de direito publi
co; o velho Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, um dos maiores mes
tres do nosso direito administrativo; Moacyr Amaral Santos, excelen
te processualista e que foi, depois, Ministro do Supremo Tribunal Fe
deral, e outros. 

Nenhum de n6s tinha nascido nesta epoca. Mas, os ecos da 
excelencia do corpo jurldico do Municipio de sao Paulo - tradi~o 
que depois foi mantida - marcou o Brasil e pode-se dizer: quem estu
de a evoiU<;:ao do direito municipal, vai encontrar as teses pioneiras, as 
melhores teses de afirmac;:ao do Municipio, da autonomia municipal, 
da posic;:ao e da dignidade constitucional do Municipio, nas lic;:oes e 
nos trabalhos desses Procuradores Municipais. Durante anos, eles esti-
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veram juntos formando essa lideran~a, que repercutiu - porque eles 
eram doutrinadores - na doutrina toda, na Jegisl~ao e, depois, na 
jurisprudencia. 

Diria que, na maior parte, o que ha de born, de jurldico, de 
constitucional, em materia de direito municipal no Brasil, a maior par
te e devida a esse grupo, esse pugilo de I lderes. N6s, procuradores mu
nicipais, somos continuadores dessa tradi~ao. E os Procuradores Muni
cipais de sao Paulo tern essa grande, imensa responsabil idade de man
ter, desenvolver, acrescentar e solidificar as diretrizes que eles tra~aram 
e nos Jegaram. 

Antes de falar do tema do dia, gostaria de lembrar que o 
Municipio e uma realidade institucional brasileira, uma realidade jurf
dico-polltica velhlssima, muito mais velha do que o Estado Brasileiro. 
"Estado ", no Brasil, existe a partir de 1808, quando as tropas napoleO
nicas invadem Portugal e a familia real com o governo portugues tern 
que se transladar para o Brasil. E o Rio de Janeiro passa, entao, a sera 
Capital do Imperio Portugues. 

Ai com~a o Estado Brasileiro. Estado esse, que ainda era 
uma extensao de Portugal, tanto que era chamado 'Reino Unido'. E 
s6 em 1822 que n6s ficamos independentes e surge urn Estado s6 bra
sileiro. Enfim, Estado, aqui, existe s6 depois de 1808. 0 Municipio 
existe desde 1530: Municipio, como institui~ao, como Organiza~ao de 
Governo, como Estrutura~ao Jurldica do Poder. Os livros de hist6ria 
relatam o sucesso que foram os Municlpios de Olinda, de Salvador 
(que era, vamos dizer, a Capital da Colonia), os Municlpios de Vit6ria, 
do Rio de Janeiro, de sao Vicente e Cananeia, de Santo Andre (que e 
o mais antigo de sao Paulo) e depois, no Maranhao e no Para -que 
eram Colonias separadas do resto do Brasil. Portugal administrava o 
Para e o Maranhao, diferentemente; nao tinham nada aver como Go
verno Geral, que estava no Rio de Janeiro. La tambem surge a insti
tui~ao municipal. 

Estamos acostumados a ler em alguns livros, que tratam do 
Municipio, o seguinte: Municipio e urn nome Iatino, vern de Munici
pium. Em Roma ja existia o Municipio. No direito romano era assim, 
assado. . . Em Portugal, que adotou a Legisl~ao Romana, o Munici
pio tinha o nome de Conselho e as Ordenac;:oes do Reino, ou seja, a 
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legislac;:ao portuguesa tratava assim o Conselho; ou seja, Municipio. E 
contam toda uma hist6ria interessante. 

E essa hist6ria mio tern nada aver com a hist6ria do Brasil. 
Os colonizadores portugueses instauraram os nossos Munic fpios - os 
costeiros, por influencia do Governo Portugues e os Municfpios inte
rioranos, pura, simples e livre deliberat;:ao dos pr6prios colonizadores, 
sem pedir licent;:a para Portugal. Urn fato espontaneo e natural. 

Em todos esses Municlpios, mesmo no Municipio de Salva
dor, que era a Capital da Colonia, nao havia nenhum exemplar das Or
denac;:oes do Reino, para ninguem ir conferir; para verse estava obede
cendo ou nao as leis portuguesas. 

Em 1790, urn dos Municlpios mais desenvolvidos do Brasil, 
alem de pioneiro, depois de dois seculos, era urn dos mais desenvolvi
dos: sao Vicente. Ha atas da Camara Municipal de sao Vicente, aonde 
esta escrito (isto e coisa hoje publicada! os vereadores diziam): 

~ cidade esta ficando grande. 0 Municipio esta se proje
tando muito, N6s precisamos ter urn exemplar das Ordenat;:oes do 
Reino. !: preciso insistir em obte-las. 

Em Santo Andre, ha atas da Camara Municipal dizendo a 
mesma coisa. Ha atas da Camara Municipal de sao Paulo, jade 1802. 
sao Paulo era uma cidade razoavelmente desenvolvida aquela epoca. 
Ha atas da Camara Municipal, aonde tambem, se discutia de ouvido: 
"Acho que as Ordenat;:5es do Reino mandam fazer assim". Eo outro 
vereador dizia: "Nao, mandam fazer assado". Ninguem as tinha. Por
tanto, dizer que o Municipio brasileiro obedecia as Ordena~oes do Rei
no e faltar a verdade cientlfica. 0 Municipio brasileiro, que nasce em 
1530 - portanto, quase tres seculos antes do Estado brasileiro - se de
senvolveu autonomamente. Cada Municipio modelou-se de urn jeito, 
com uma expansao de Poder Pol ltico. Nao existia em nenhum outro 
Iugar do mundo tanta liberdade e autonomia local. 

Os Munic(pios legislavam sobre direito administrative, pe
nal, sobre algumas partes do direito civil, sobre tratados; (nao vou cha
mar de internacionais, porque nessa altura da hist6ria da humanidade 
nao se falava nisso), mas, tratados, por exemplo, com os Indios. Legis-
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lac;:ao de guerra com os Indios, legislac;:ao de guerra com os invasores. 
Porque, ate Portugal ter notfcias de que um frances invadiu aqui e um 
holandes invadiu Ia, levava um mes a Caravela para a notfcia, um mes 
para preparar uma tropa e um mes para voltar. Tres meses em que o 
Brasil se defendia sem auxllio de Portugal. E os Municlpios, entao, 
tinham legislac;:ao ate para guerra como estrangeiro. 

Tinha a mais abundante legislac;:ao; tinha poder para tudo. 
Nomeavam ju fzes, nomeavam todas as autoridades, tudo! 56 no d i rei
to civil e que nao havia legislac;:ao municipal. Aplicava-se o direito Ca
nonico. Mas, tambem, de ouvido. Nao havia nenhum padre que tives
se o C6digo de Direito Canonico. Ele aprendia, lembrava do Semina
rio, e dizia: "Oiha, e assim, e assado" e resolviam alguns problemas de 
direito civil, ligados ao matrimonio, fam flia, casamento, vizinhanc;:a, etc. 

Essa recordac;:ao e importante, em primeiro Iugar, para se 
ter olhos crlticos, quando se le essas hist6rias apressadas, superficiais 
sabre o Municipio brasileiro. Houve ate quem dissesse uma vez: 

"Ouerer estudar o Municipio brasileiro pelas Ordenac;:oes 
do Reina, como fazem a maioria dos autores, e o mesmo que querer 
estudar a dieta dos brasileiros na epoca da Colonia, pelos cardapios dos 
restaurantes de Lisboa". 

Par que meditar sabre isso? 

Exatamente para ver que quando surge o Estado brasileiro 
e comec;:a a institucionalizar-se oPals, organizar-se juridicamente, con
voca-se uma Assembleia Constituinte, nas condic;:oes que eram poss(
veis a epoca (dificuldade de transporte e comunicac;:ao, mentalidade 
elitista, colonialista, uma elite muito diminuta e um povo muito dis
tanciado de uma condic;:ao de cidadania) surge uma Constituinte preca
ria. E feita par uma sociedade nacional precaria. 

Nesta Constituinte, nas discussoes, comec;:a a surgir, muito 
intenso, o ideal federalista, quer dizer: a ideia deja adotar urn esque
ma federal para o Brasil. Antes disso, em Olinda, em 1818, isso ja ti
nha causado uma Revoluc;:ao Federalista. 

Tiradentes, entre as coisas que pregava, pregava a indepen
dencia, mas pregava tamberri "federac;:ao" para o Brasil. 
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Portanto, quando a Constituinte comeya discutir Federa
<;ao e a maioria se inclina por adotar urn esquema Federal, Pedro I, 
aconselhado por Jose Bonifacio - que era a maior cabeya pol ltica e 
cientffica que o Brasil tinha -, preocupa-se imensamente; trata de evi
tar o progresso da ideia Federalista e nao consegue. 

A maioria da Constituinte caminhava para adotar uma 
Constituic;ao Federalista. E Pedro I, entao, justifica a sua oposic;ao a 
ideia. Diz: 

"0 Federalismo, que ja se pratica nos Estados Unidos, on
de e interessante, e um perigo para o Brasil. Vejam a America Espa
nhola; ela se fragmentou em inumeros parses pequenos e que vao ter 
dificuldades no futuro; poderao ate ser inviaveis. 0 Brasil, urn dos 
seus segredos esta no seu tamanho. E preciso manter a Unidade Nacio
nal: a dificuldade de comunicac;ao e acesso a diversas regioes vai por 
em risco, com a adoc;ao do federalismo, a Unidade Nacional." 

Por isso, ele dissolve a Assembh~ia Constituinte, num ato 
autoritario e outorga a Constituic;ao. 

Dizem os estudiosos que a Constituic;ao feita por Pedro I, 
por Jose Bonifacio e principalmente seus irmaos, os Andradas -que 
eram polfticos de grande lideranc;a- foi ate melhor, mais liberal, mais 
jurldica, mais moderna do que o proprio Projeto da Constituinte. 

Mas, as ideias constitucionalistas que dominavam o mundo, 
ja tinham eco no Brasil. Portanto, era muito incomodo outorgar uma 
Constituic;ao. Entao, Pedro I recebeu de alguem a sugestao: 

Como legitimar a Constituic;ao? 

Nao era possr'vel fazer um referendum popular. 0 Brasil 
nao tinha condic;oes disso. 

Entao, o que se fez? Subrneteu-se o texto constitucional 
ao (mico poder legltimo, institucionalizado, existente no Brasil, que 
eram as Camaras Municipais. 

Assim, no preambulo da Constituic;ao de 1824, foi dito 
por D. Pedro I: 
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tendo-nos requerido os povos deste Imperio, juntos 
em Camaras, que n6s quanto antes jurassemos ... o projeto da Consti
tuic;:ao, que havlamos oferecido as suas observac;:oes ... " 

A palavra povos, ai (correspondendo a "pueblo", do espa
nhol) significa sinooimo de Municipio. Nessa solene proclamac;:ao po
litica, Pedro I relata que o projeto de Constituic;:ao que ele fizera foi 
"submetido as observac;:6es" dos povos juntos (reunidos) em Camaras. 
E que as Camaras Municipais eram a (mica instituic;:ao polltica, legiti
ma, tradicional, estabelecida e lidimamente representativa do povo. 

Tao pujante e s61ida era a instituic;:ao municipal, que nela 
foi o lmperador buscar respaldo e apoio. Assim obteve a Constitui
c;:§o do Imperio a sua legitimidade. 

Na concepc;:§o do Monarca, essa Constituic;:ao somente teria 
vigencia depois de aprovada pelas Camaras Municipais. Nunca ninguem 
discutiu a sua validade, constitucionalidade, legitimidade. Ela seria apro
vada pelos Municlpios, unica instituic;:§o realmente estabelecida, s61i
da, estavel e representativa do povo brasileiro, da cidadania brasileira. 

Pois, e a essa mesma entidade que n6s servimos. Ao Muni
cipio. Durante o periodo monarquico -ate por causa da necessidade 
de afirmac;:§o das provlncias - o Municipio sofreu uma diminuic;:ao. 

Entao, o regime Constitucional reduziu a liberdade dos 
Municipios. 

Em 1891, com a Constituic;:ao Republicana, o Municipio 
passa a viver uma situac;:ao muito interessante: Em alguns Estados, ele 
ganha pujanc;:a, como eo caso do Rio Grande do Sui, do Maranhao, do 
Para. E, em outros, o Municipio mantem aquela situac;:§'o do Imperio; 
variou muito, de urn para outro Estado. 

Depois, vern o perlodo de Getulio Vargas, foi uma ditadura 
fascista, na minha opiniao -com respeito a quem pensa o contrario -
que durou 15 anos e, nesse perfodo, o Munidpio foi aniquilado. Ani
quilado a tal ponto que provoca uma reac;:ao, em 1946, quando a auto
nomia dos Municipios ganha as linhas gerais que estao a( e sao explici
tamente adotados todos os princlpios da tradic;:ao do nosso direito, da 
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nossa evoluc;ao hist6rica e constitucional; os grandes princ fpios cons
titucionais a respeito da vida municipal. 

Depois, veio o golpe de 64, e se comec;:ou a obra de ir des
truindo e aniquilando o Municipio, exatamente pela sua expressao de 
cidadania e exatamente pela significac;ao de liberdade publica que ele 
encerra e por uma serie de outras razoes, que nem e preciso comentar, 
porque estao a f, ao alcance dos nossos olhos; na proximidade desses 
acontecimentos com o momento atual. 

II. Generalidades 

Do ponto de vista - e eo tema nosso- da modifica<;ao e 
esquematiza<;ao da vida financeira do Municipio, nao vou fazer pro
posta nenhuma. Havera muitas propostas; e a Constituinte que vai 
acabar decidindo. 

De ouvir e observar; deter vivido os ultimos vinte anos,co
mo Procurador Municipal, intensamente, e de ter ouvido e colhido 
opiniaes e crlticas pelo Brasil afora, poderia dizer que noto algumas 
tendencias. Nem vou refletir as tendencias que se notam em sao Paulo. 

Tentarei fazer uma media das tendencias que sinto, no Rio 
Grande do Sui, no Amazonas, no Paranc!, no Para, Pernambuco, etc. 
Algumas posso ate nao aprovar, mas sinto que sao tendencias. E que, 
alias, tem-se revelado em projetos, seja de Emenda Constitucional, seja 
de Legislac;ao Complementar , em materia financeira, que o Congresso 
Nacional tern apreciado e arquivado (a maioria), ou ate as que ele foi 
adotando, e que ja constam de tres Emendas Constitucionais, mais ou 
menos recentes. 

Temos, no Brasil, uma diversidade notcivel: 4.000 Municl
pios. Alguns, como sao Paulo, que sao mais importantes, do tamanho 
do Uruguai, da Bolivia, do Paraguai; inumeros Municfpios, no Brasil, 
tern tal pujanc;a, tal poderio, tal expressao que valem por pa fses. 

E temos Municlpios extremamente modestos, pobres, com 
uma vastfssima area, sem recursos pr6prios, com poucos recursos vin
dos de fora. Mas todos sao juridicamente iguais. Todos sao Municlpios. 
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Quando se fala em Municipios, estamos falando numa abs-
trac;:ao. 

0 que e, de uma maneira singela, Municipio? 

E uma "associac;:ao jurldica de vizinhos (as pessoas que mo
ram juntas) que se associam juridicamente para cuidar dos seus interes
ses peculiares locais", com toda liberdade. Essa e uma projec;:ao do di
reito de cidadania, de uma elementar prerrogativa republicana. Nao e 
o Estado que vai dizer, nao e a Uniao, sou eu mesmo, com os meus vi
zinhos, que vamos tratar dos assuntos do nosso interesse local; da nos
sa imediata vivencia. lsso quer dizer Municipio. 

Entao, a institucionalizac;:ao desta associac;:ao natural, que 
em cada Pals se faz de um jeito, no Brasil foi feito do modo que esta, 
par forc;:a dessa tradic;:ao que ja tem quase cinco seculos. 

Portanto, uma respeitavel tradic;:ao. E, par isso, o Munici
pio brasileiro e diferente da maioria dos Municlpios do mundo, basta 
lembrar u~ exemplo: 

A Alemanha tem o tamanho do Estado de Minas Gerais e 
tem 40.000 municipios. Entao, o que e Municipio na Alemanha? E 
uma "associac;:ao de vizinhos", organizada e institucionalizada, demo
do completamente diferente do nosso. 

0 nosso Municipio estrutura-se como esta no artigo 15 da 
Constituic;:ao Federal, e esse e o ponto de partida de qualquer elabora
c;:ao. Nao sinto que alguem queira mudar os princlpios que estao no 
artigo 15 da Constituic;:ao Federal. Pelo menos, nenhuma corrente ex
pressiva. Ha os interessados em deprimir o Municipio, em castrar o 
Municipio, em diminuir o Municipio; sempre houve, sempre havera. 

Ha pessoas que nao tem nenhuma noc;:ao do que seja Muni 
cipio. Em geral, sem querer ofender ninguem, quem nasceu no Rio de 
Janeiro ou em Brasilia, nao sabe o que e Municipio. Par que? 0 Dis
trito Federal - chamado par alguns de Municipio Neutro - e um ter
reno, uma fazenda da Uniao, onde nem sequer ha necessidade do pro
vimento de uma serie de necessidades basicas, porque o Governo Fede
ral, quer dizer, o Governo de todo o Pals, com o dinheiro de todo o 
Pals, resolve aqueles problemas. 
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Entao, quem nasce nesses lugares e vive, como o Rio deJa
neiro que ate hoje nao sabe o que e Municipio - porque ainda vive de 
ter sido Municipio Neutro, Distrito Federal, e depois Cidade-Estado, 
durante tanto tempo - ainda nao sabe e nem sei se algum dia vai saber 
o que e a vida municipal. Quem mora em cidade pequena e media, 
sabe o que e a vida municipal, o que significa Municipio. Esta e a rea
lidade brasileira. Nao vamos jogar nem com Rio, nem sao Paulo, me
galopolis atlpicas. 

Quem ve que ha Municlpios pesqueiros, industriais, turlsti
cos, dormitorios, agr fcolas, past oris, quem sabe que nos temos neve no 
Rio Grande do Sui e temos regiees deserticas no Nordeste e o calor 
sufocante da Amazonia, quem sabe dessa diversidade do Brasil, sabe 
que nao pode haver urn padrao institucional absoluto para o Munici
pio. Os princfpios tern que ser unos. Porem, a forma de cada Munici
pio se arrumar e problema local ou, quando muito, regional. Neste 
ultimo caso, sera resolvido pelos Estados. 

'E o suporte financeiro dos Municfpios? Muita gente, quan
do pensa em Municipio pensa em cidade. Ha confusao de conceitos; 
a cidade pode ser a parte demograficamente mais densa do Municipio, 
mas o Municipio compreende, pelo menos em princfpio, a area rural e 
a area urbana. Tudo e Municipio. Tudo faz parte do territorio do Mu
nicipio. 

Entao, nao podemos confundir Municipio com cidade. E 
digo isso porque tenho ouvido muito, pelo Brasil afora, especialmente 
politicos, e isso me mete medo, lerem livros americanos, irem visitar 
municipios nos Estados Unidos, e virem fazer compara<;ees, sem saber 
que nos Estados Unidos existe, na parte teste, total diferen<;a entre o 
Govemo da Cidade e o Governo do Condado. 0 Condado abrange a 
area rural, a Cidade, que e totalmente independente, a area urbana. 
Urn, pouco tern a ver com outro. Em outras regiaes, a cidade esta den
tro do Condado e tern urn governo ligado ao govemo do Condado, 
mas nao eo mesmo governo. Onde ha tradi<;ao espanhola, ha uma for
ma de organizar;ao do Municipio que vern do "ayuntamiento" espa
nhol, que e outra coisa! Entao, para falar em estat(stica americana ou 
experiencia americana, e preciso ter muito cuidado! Que e outra coisa, 
outra armar;ao, outra arrumac;ao; nao da para extrapolar. 
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Seria a mesma coisa que dizer: aqui ha uma sociedade ano
nima. Tern estatuto? Tern! Aqui ha urn clube de futebol. Tern esta
tuto? Tern! Entao, vamos comparar estes estatutos, ou aplicar a expe
riencia, o exemplo. Nao da certo! 0 fato de ambos terem estatuto, 
nao autoriza que se f~a extrapola9oes inapropriadas. E o que se faz, 
quando se fala em Municipio, ou Europeu ou Americana aqui, para 
aplicar analogias de todo impossfveis. 

0 Brasil e urn Pals pobre: ponto de partida de qualquer 
considera9ao de finan9as, de Direito Financeiro. Nao temos recursos 
para atender a todas as nossas necessidades. Entao, o ponto de partida 
e a escassez de recursos, que durante muito tempo, ainda, haverci. 

Estes recursos, existentes no seio da sociedade, resultados 
do seu processo produtivo, em parte tern que ser absorvidos pelo Poder 
Publico, para atender as necessidades coletivas. 

Poder Publico quer dizer, no Brasil, Uniao, Estados e Muni-
clpios. 

Entao, o primeiro problema eo criteria para repartir recur
sos -que vern da sociedade -entre a Uniao, os Estados e os Municl
pios. Se fosse so esse problema, ainda, seria facil. 0 maior problema 
e que ha Municfpios que muitos designam ricos; nos que vivemos em 
sao Paulo sabemos que sao Paulo nao e rico, coisa nenhuma; e rico 
de problemas; e rico de deficiencias; e rico de carencias. Mas, enfim, 
se for comparado com a maioria dos Municlpios de muitos Estados 
brasileiros, sao Paulo e rico. 

E ha Municipios de uma carencia extrema, que tern direito 
de continuar sendo Municlpios porque a pobreza nao destitui a cida
daos que moram hi, do direito de se govemarem a si mesmos, dentro 
da pobreza. 

Precisamos - e e o racioclnio que se ha de fazer, tambem 
com rela9ao a Estados ricos, ricos dentro de nossa situ~ao - conside
rar que os Estados pobres sao em maior numero do que os Estados 
ricos. Entao, parece obvio que a Uniao - representante do todo -
deve, pelo bern do Pals, tirar recursos das regioes ricas, para aplicar nas 
regioes pobres. sao precisos mecanismos de redistribui9ao de renda. 
Nao da para brigar com essa ideia. 

Estudos de Dir. Publico. Sllo Paulo IV IV (2/ 1). jul./dez. 1985 e jan./jun. 1986 



'ssoelt~lt des Precurahrll 'It Mu11Jr:Jple ie Sio Paulo 
135 

Seria anti-nacional admitir a hipotese de que quem e rico 
continue rico, e quem e pobre que se arrebente. 

Entao, todos temos que aceitar que o Estado de sao Paulo 
- que nessa relatividade e rico - nao receba nada da Uniao, mas de 
muito para a Uniao redistribuir para aquela quantidade de Estados po
bres. Estados que poderiamos chamar de mais ou menos ricos, Minas 
Gerais, Parana e Rio Grande do Sui, talvez, Santa Catarina, de modo 
geral (nao sou nenhum entendido), mas e uma ideia; estes Estados 
tern que sustentar o resto. Tern que haver mecanismos para tirar di
nheiro destes Estados e dar para o resto. 

Nao confio em estatlsticas, no Brasil, por uma por~ao de 
razoes; muitos compartilham da minha desconfian~a. 

Mas, dizem, que dos 4.000 Municlpios brasileiros, s6 500 
tern renda propria para, no mfnimo, sustentar seus funcionarios. 

Acredito ate que numero menor do que 500 poderia ter, 
em tese, urn excedente para poder ser redistribuldo. 

Entao, sao Paulo, nosso Municipio, e alguns outros Muni
cfpios "ricos", tern que contribuir para, no mfnimo, 3.500 Municfpios 
pobres. Nao da para brigar com essa ideia. Temos que aceitar isso, 
ate porque, pensando friamente, vamos nos comportar como se fasse
mos urn japones que chegou aqui, estudar tecnicamente a coisa, sem 
nenhum amor pelo Sui, nem pelo Norte, nem nada. Sem compromis
so. Vamos tentar esta postura objetiva e cientifica. 

Sea cidade de sao Paulo, que e uma cidade rica e desenvol
vida gastar todos os seus recursos aqui, cada vez mais sera atraente as 
migra~;:oes e explodira. Se nao houver redistribui~;:ao, os Municfpios 
pobres perderao as condi~;:oes de fixar e manter suas popula~;:oes. E isso 
e mau para o Pais. 

Vern uma Constituinte, e pode dela emergir uma radical 
modifica~;:ao no Pals. Pode nao acontecer isso. Nao se sabe ainda. A 
discussao e o proprio processo Constituinte nao se sabe como vai ser, 
mas pode haver radicais modifica~;:oes. Acho que temos que estar pre
parades para reagir friamente, lucidamente, pensando, sem duvida, no 
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presente. Os problemas do presente nos angustiam, sao prementes. 
Mas, pensando tambem nos nossos filhos e netos, no Pais que n6s va
mos deixar para eles. E, nessa ordem de considerac;oes, vejo margem 
ainda para um campo um pouco mais tecnico. 

Nao adianta nada aumentar o rol de tributos municipais. 
Hoje, o Municipio tem dais impastos: I.S.S. e I.P .T.U. 

Volta e meia, ouc;o dizer: "0 Municipio podia ter tres, ou 
quatro, ou cinco!" Resolve o problema de sao Paulo, nao ha a menor 
duvida' Mas, e esta maioria de 3.500 Municipios pobres, nao adianta 
dar a eles (vamos aqui fantasiar) impasto sabre a renda, sabre o patri 
monio, sabre os ganhos de capital, sabre importac;ao, sabre exporta
c;ao, se Ia s6 tem carro de boi andando nas ruas, uma ou outra bicicle
ta, um jipe. La nao ha renda, patrimonio, importac;ao, exportac;ao, 
ganhos de capital, operac;oes financeiras; n;Io adianta para a maioria 
dos Municfpios brasileiros aumentar o rol. lsso s6 enriqueceria muito 
sao Paulo, Rio, Porto Alegre, Curitiba, Bela Horizonte. 0 processo de 
convergencia para os grandes centros permaneceria e ate agravar-se-ia. 

Entao, nao me parece que uma Assembleia Constituinte, 
honestamente voltada para a realidade, Iucida, parta para essa soluc;ao. 
Eu sei que e muito tentador para sao Paulo, mas, eu nao acredito que 
a Assembleia -que representa o Pais inteiro - parta para essa soluc;ao. 
lsso, quanta aos impastos. Acho que pode melhorar um pouco. Podia 
inventar um outro impasto; mas nem adianta perder tempo. 0 essen
cia! sao os mecanismos de redistribuic;ao, para levar a um equilibria 
nacional. 

Duas outras coisas: 

No Brasil, prevemos a contribuic;ao de melhoria na Consti
tuic;ao, desde 1934. Temos legislac;ao, desde al, e nunca foi aplicada. 
Ha mil razoes, mereceria ate um seminario inteiro, para meditar par 
que nao se aplica. E um problema da nossa mentalidade, dos nossos 
preconceitos. Mas, e um excelente instrumento de abastecimento dos 
cofres publicos. E um instrumento que produz receita financeira que 
nao tem que ser redistribuida. A receita produzida em sao Paulo, po
de ser gasta em sao Paulo. E justa que seja gasta onde foi gerada. 
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Nao exploramos a contribui~ao de melhoria. Urn aspecto 
e esse: nao da a receita que devia dar. Mas, o mais grave e a injusti~a 
tremenda de OS proprietarios de im6veis, que sao muito pOUCOS- nao 
tenho a porcentagem, nao sei se e 1 0% da popul a~ao ou 15% que tern 
im6veis - se enriquecem ao Iongo do tempo, com o esfor~o, o sacrifl
cio, a contribui~ao financeira de toda a sociedade. E toda a comunida
de que paga tributos, para fazer obras publicas e estas valorizam os 
im6veis de meia duzia de pessoas. Essa meia duzia de pessoas incorpo
ra ao seu patrimonio essas valoriza~aes imobiliarias e nao tern que de
volver para a sociedade. 

E tremendamente injusto! E urn processo burro! Seria 
muito melhor todos pagarem contribui~ao de melhoria e ter mais em 
servi~os, em obras, em bem-estar, do que nao pagar contribui~ao de 
melhoria e nao ter nada, viver como vivemos. Mesmo o milionario do 
Morumbi, todo mundo sabe que nao esta tranquilo. Mesmo quando 
ele tern cinco caes de guarda, tres guardas particulares com radinho, 
ele nao esta tranql.iilo, porque tern medo de assalto, naotem seguran~a. 
Quando pensa nos filhos, nao sabe o que vai acontecer, se oPals vai fi
car comunista, se vai pegar fogo, se o povo da periferia, das favelas, urn 
dia nao vai cansar e dizer: "Ja que vamos muito mal, vamos invadir es
sa cidade e fazer alguma coisa." Como ja aconteceu tantas vezes, nao 
s6 na Revolu~ao Francesa; aconteceu aqui na America Latina; em Bo
gota, na Colombia, em 1946. 0 povo da periferia estava na mesma si
tu~ao em que estamos aqui; urn dia resolveu invadir a cidade. 0 
"Bogotazo" foi pior que a Revolu~ao Francesa e ajudou muito a Co
lombia, que come~ou a ficar urn Pals adulto, a partir dal'. 

Mais recentemente, em Cordoba, na Argentina, chamou-se 
ate "Cordobazo", os favelados, os pobres, os destitufdos, os injusti~a
dos, os abandonados invadiram a cidade e levaram o que puderam, des
trulram tudo e puseram fogo. 0 que nao puderam levar, botaram fogo 
e destru (ram. 

Nao ha exercito que resista isso. Nao ha organiza~ao. nao 
ha seguran~a, nao ha pol I cia para isso. Nao existe, nao ha urn exercito 
que resista a urn povo mobilizado, especialmente mobilizado pelo de
sespero. 

Entao, nao cobrar contribuiCfci'o de melhoria e contribuir 
para aumentar as desigualdades, a injusti~a e, sobretudo, esse privilegio 
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dos pouqu rssimos proprietarios de im6veis. En tao vejam, e uma coisa 
injusta e burra. 

Sera que nos, depois de uma Constituinte, vamos continuar 
do mesmo jeito? Porque acho que a Constitui.;:ao vai dizer: 'Pode-se 
cobrar contribui.;:ao de melhoria.' Mas, acho que vai continuar tudo 
igual. Depois vai sair lei, vai sair uma pon;cio de artigos em jornal, 
quem sabe o Dr. Aires vai escrever mais urn; a Revista dos Procurado
res publica, dois ou tres leem, urn ainda elogia, e continua tudo do jei
to que esta! 

Outro tema: taxas de policia. 

Nos Municfpios, a imensa atividade de pol I cia administrati
va que se exerce, que e provocada pelo interesse de determinadas pes
seas: quem vai construir, quem vai se estabelecer, quem vai montar 
uma fabrica, quem vai exercer o comercio, quem vai exercer uma ativi
dade qualquer que mexe como interesse publico, ou que, possivelmen
te, pode afetar o interesse publico. Todo esse pessoal esta debaixo da 
intensa, da responsavel atividade de pollcia do Municipio, provocando 
cada ato de pol fcia, cada atividade, cada dilig€mcia, cada desempenho 
do poder de pol icia administrativa do Municipio. Se tudo e provoca· 
do pelo interesse determinado desta ou daquela empresa, desta ou da
quela pessoa, porque nao haver - nos termos da Constitui.;:ao e da me
lhor doutrina - uma equitativa cobran.;:a de uma retribui.;:ao, de uma 
taxa, por parte destas pessoas, que no interesse de construir ou se esta
belecer, ou de trabalhar, etc, etc, provocam a necessidade, nao s6 da 
fiscaliza.;:ao, mas de toda atividade aparente e de infraestrutura de po
l icia administrativa do Municipio. Por que nao cobrar? Por que nao 
fazer uma legisla.;:ao adequada e cumprir a Constitui~ao, nessa materia, 
e, entao, financiar toda a atividade de pol fcia do Municipio, aprimo
rando·a e ampliando-a em beneflcio da coletividade? Por que nao fi
nancia-la com as taxas de pol icia, como previstas na Constitui~ao? E 
por que nao aparelhar, instrumentar melhor a administra~ao publica, 
quando exerce atividade de pol icia, para rna is pronta, atenta e adequa
damente atender as instancias do nosso direito positive, de interesse 
pUblico? 

A mesma coisa se diga das taxas de servi~o. Ouantos servi
~os publicos presta ou pode prestar o Municipio e que sao provocados 

Estudos de Dir. PUblico, Sllo Paulo IV IV (2/1 ), jul./dez. 1985 e jan. / jun. 1986 



A~ocl~lt des l'rteUI'.,Ir• it Munlclple tie Sie f'aule 1 39 

pelo interesse de pessoas determinadas? Servi<;:os esses, que em grande 
parte sao mal medidos, com criterios nem sempre os mais corretos, do 
ponto de vista economico-administrativo, gerando injusti<;:a de alguns 
gozarem mais servi<;:os pagando menos, outros gozarem sem pagar coisa 
nenhuma (e podendo), e outros tendo ate que pagar, as vezes, mais do 
que deviam. Falta total de criterio! 

Carencia de recursos para que os servi<;:os publicos pudes
sem ser custeados, na maioria dos casos, por aqueles que os provocam, 
deles se beneficiam e deles se servem, com um tanto a mais, que cobris
sem uma faixa de isen<;:oos que e necessaria, para que o Estado, o Mu
nicipio, possa prestar servi<;:o publico as areas carentes, as pessoas ca
rentes, al sim, sem cobrar taxa. E urn elemento de justi<;:a. 

Eu digo isso porque nos paises adiantados, nos paises civi
lizados, que merecem respeito - onde a vida na cidade e digna, e lim
pa, decente, decorosa - os servi<;:os publicos sao sustentados por urn 
or<;:amento idoneamente feito, onde as taxas de servi<;:os cobrem intei
ramente o custo dos instrumentos, dos aparelhos e dos meios de sua 
presta<;:ao. 

A atividade de pol I cia administrativa e coberta por urn or
<;:amento custeado por taxas, que rigorosamente cobrem aquela ativi
dade. Entao, o dinheiro que vem dos impostos e receita nova, limpa, 
do Poder Publico, para pagar com dignidade os seus funcionarios, epa
ra poder expandir, ampliar os equipamentos publicos, aqueles que nao 
podem ser remunerados mediante taxa, porque nao ha divisibilidade, 
nao ha a especificidade requerida pela taxa. sao sociedades que pro
gridem, sao organiza<;:oes civilizadas, dignas de serem vistas e admiradas. 

Entao, eu diria, presidente 5ergio Lazzarini, meu querido 
amigo, meus colegas, que, pensando em reforma tributaria dos Municl
pios, ha muitas ideias, sugest5es interessantes, mas o que esta ai nao e 
cumprido! 0 que esta na Constitui<;:ao, se eficaz, ja seria urn progresso 
tao grande, ja seria tao born, se fosse feito. Se se cobrasse o ISS como 
esta na Constitui<;:ao, se se cobrassem as taxas de servi<;:o, as taxas de 
pol I cia, contribui<;:ao de melhoria, acho que nao precisava aumentar 
nenhum imposto no rol da competencia do Munic fpio. Nao precisa 
inventar mais nada. 

Nao entendo nada de numeros, mas me atreveria a dizer 
que dava para triplicar, quadruplicar, quintuplicar essas receitas, pelo 
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menos no Municipio de sao Paulo, como texto constitucional que es
ta al. A lei complementar e preciso jogar no lixo. Texto de lei ordina
ria, que vern dos tempos dos Prefeitos bionicos, Governadores bionicos 
e sistema autoritario e centralista, eu jogaria no lixo. Mas, o esquema 
que esta na Constituic;:ao permitiria quadruplicar, quintuplicar as recei
tas municipais. 

Que esta faltando? Vamos fazer a reforma; nao sou contra. 
Mas, acredito que se vai manter, mais ou menos, esse sistema. 0 que 
esta faltando ~ mudar nossa mentalidade. Olhar para o Municipio 
com outros olhos. 

Nos, Procuradores, temos o dever clvico de esclarecer a 
opiniao publica, em primeiro Iugar, os nossos colegas advogados que 
lidam com Municlpios, com direito municipal e, em segundo Iugar, a 
socjedade que nos cerca. Esclarece-la a respeito do significado do Mu
nicfpio, da importancia do Municfpio e destes problemas. Porque nao 
adianta, nao acredito, viver num Pals que ja faz foguetes, vai fazer sub
marino atomico, ja tern um aviao a jato, que e feito na ltalia, mas ja 
tern o carimbo da EMBRAER, logo vao fazer um aviao supersonico, isto 
tudo custa bilhaes de dolares. Nada custa menos do que dois, tres bi
lhaes de dolares. Usinas nucleares, as coisas mais fantasticas que a 
Uniao faz, porque lhe esta sobrando dinheiro! Sobrando, porque, da 
para fazer todas essas bobagens, da para jogar fora. 

Nao acredito num Pals que tern uma Uniao forte e que o 
Municfpio esteja nesta situac;:ao deploravel, em que esta o Municipio 
brasileiro. 0 que esta melhor, sao Paulo, esta numa situac;:ao que sa
bemos, nos que aqui moramos, altamente deploravel. Clima onde um 
Bogotazo, um Cordobazo nao e impensavel. 

Entao, cada um de nos aqui, o 5ergio, o Aires e cada um 
dos meus colegas e amigos pode fazer agora, pregar, falar, dizer, escla
recer, porque da pregac;:ao nasce tudo. As escrituras dizem: "no prin
cfpio era o verba". E verdade! Ate para agredir alguem, a gente diz : 
"Oiha, eu te quebro a cara, heim!" 

Porque quando a gente fala, a gente se anima, se prepara, 
a gente se dispoe para a cw;:ao, coordena a cw;:ao, identifica a cw;:ao, ver
baliza a cw;:ao; para fazer o carinho tambem! Para fazer o carinho a 
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gente tambem verbaliza antes. Nas rela~oes humanas, sobretudo nas 
rela~oes sociais, na pol itica, o verbo vern antes da ~o. E da constan
te prega~ao, e da reitera~ao, e da autenticidade com que se pregue, e 
da cren~a que cada um interiormente tenha nos ideais que postula e 
que prega; e disso que vai nascer a com~o, ou seja, mover o compor
tamento dos outros, mobilizar os outros para criar uma corrente que 
va mobilizando cada vez mais, incorporando um numero maior de pes
soas, ate que se forme uma opiniao, ou uma predominancia na opiniao, 
que imponha um determinado pensamento. 

A profissao do advogado e, sobretudo, pregar. Nos prega
mos, tentamos comover o Poder Judiciario; tentamos demover as ou
tras pessoas, tendo em vista a aplica~o do direito, a composi~o dos 
conflitos, a pacificcr;:ao dos litigios, a constru~ao da ordem social. A 
nossa . fun~ao, a nossa profissao nos fez pregadores. Pois vamos acredi
tando nisso tudo. Vamos, com todo empenho, cumprir esse minimo, 
que como bachareis em direito, como advogados inscritos na Ordem, 
como conhecedores da dramatica situ~ao Municipal brasileira, vamos 
pregar, vamos lutar acreditando no que falamos. Algum resultado, cer
tarnente, isso hade ter. 
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