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Direito urbanístico, estatuto da cida-
de e  regularização fundiária

Ricardo Pereira Lira
Professor Emérito da UERJ

A questão urbana

Nos países subdesenvolvidos, e nos países em desenvolvimento como o 
nosso, a ocupação do espaço urbano se faz marcada pelo deficit habitacional, 
pela deficiência de qualidade dos serviços de infra-estrutura, pela ocupação 
predatória de áreas inadequadas, pelos serviços de transporte deficientes, 
estressantes e poluentes, pela agressão frontal ao meio ambiente natural e 
ao meio ambiente construído, pela deslegitimação da autoridade pública, 
fomentando um sentimento generalizado de impunidade – sobretudo nas 
classes abastadas, como o demonstra episódio ocorrido há algum tempo em 
Brasília, quando jovens da alta classe média atearam fogo em um índio pataxó 
que dormia na via pública – e determinando em inúmeros centros urbanos o 
aparecimento de um estado paralelo penetrado pelo crime organizado, com 
espantoso poder de fogo, freqüentemente impondo-se à comunidade e ao 
próprio Estado formal.  Esse “estado paralelo”, pelo menos no seu braço 
visível, se instala nas favelas, nos cortiços, nas periferias, tornando-se cada 
vez mais problemática a sua dominação e conseqüente extinção pela infiltração 
que logra nos segmentos do mundo oficial, sendo muitas vezes difícil, senão 
impossível, distinguir entre o agente oficial e o bandido, tamanha a imbricação 
entre eles existente.

Até mesmo nos países desenvolvidos esses problemas existem. Basta 
recordar a qualidade de vida no Bronx, um dos cinco bairros que constituem a 
Grande Nova York, ou registrar a presença dos “homeless” londrinos.  Ainda 
há poucos dias, a pretensa maior nação democrática do mundo – Os Estados 
Unidos da América do Norte – deram demonstração de profunda tibieza com 
que tratam as questões urbanas, quando pecaram por uma lenta e inexplicável 
demora na assistência à população, sobretudo negra, de New  Orleans, tragada 
e vitimada pelo furacão Katrina.

Sobretudo naqueles países inicialmente mencionados, importa considerar 
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que preleva não só o aspecto quantitativo, sendo relevante o dado qualitativo 
na ocupação do espaço urbano.

Podem ser respigadas as seguintes causas determinantes do adensamento 
demográfico e da forma irregular e iníqua com que se processa o assentamento, 
sobretudo da população carente, no espaço urbano:

-  a par do incremento vegetativo, que em alguns países, inclusive o nosso, 
não se vem elevando na mesma intensidade que outrora, ocorre um significativo 
aumento da população urbana, como conseqüência da industrialização;

-  a inexistência de uma política habitacional, que enfrente a questão 
urbana de maneira planejada e consistente;

- o assentamento urbano não somente é desordenado, mas iníquo, 
efetivado sob o domínio da chamada “segregação residencial”, por força do 
qual as populações carentes e de baixa renda são ejetadas para a periferia do 
espaço urbano, onde vivem em condições dilacerantes, agravadas pela ausência 
de uma política de transporte de massa, recebendo as áreas de assentamento da 
população abastada e da classe média superior os maiores benefícios líquidos 
da ação do Estado;

- desenvolta atividade especulativa, em que os donos de extensas áreas 
urbanas, valendo-se do atributo da perpetuidade do direito de propriedade (por 
força do qual o não-uso é forma de exercício do domínio),  criam um verdadeiro 
banco de terras em  mãos particulares, entesourando lotes e glebas, enquanto 
aguardam o momento de locupletar-se, através da venda das áreas estocadas, 
com as mais-valias resultantes dos investimentos de toda a comunidade nos 
equipamentos urbanos e comunitários, financiados com os impostos pagos 
por todos nós.

Os fatos acima arrolados tornam evidente a indeclinável necessidade 
de uma política urbanística que ordene a utilização do solo urbano, à base 
da qual se identifique uma concepção renovada e democrática do direito de 
propriedade.

Dois princípios básicos lastreiam a visão de um direito urbanístico 
contemporâneo, suficientemente aparelhado para ensejar assentamentos 
urbanos mais justos e racionais nas grandes e médias cidades.

O primeiro deles flui da consideração de que a propriedade não é sempre 
a mesma, uniforme e inalterável, em qualquer circunstância.  Seu contorno, 
sua senhoria, a extensão de suas faculdades ou direitos elementares, ficam 
na dependência da natureza do bem que lhe serve de objeto.  Se o domínio 
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se pratica sobre um bem de produção, um bem de capital (um bem idôneo 
a gerar outro bem, como a terra, por exemplo), a propriedade ostenta um 
determinado perfil, com o exercício das faculdades de usar, gozar e dispor 
mais intensamente limitado, em nome do interesse social, diversamente do 
que acontece com um bem de uso ou um bem de consumo.1

O segundo princípio se vitaliza na consciência  que se precisa ter de 
que a edificação, a utilização do solo urbano com qualquer finalidade, enfim, 
a configuração e a magnitude de uma cidade não podem ser realizações 
privadas, ocorríveis ao sabor da conveniência do dono do lote ou da gleba 
urbana.  Esses fatos são realizações públicas, fatos coletivos por excelência, 
devendo ser sempre vistos através do prisma da qualidade de vida não apenas 
individual, mas predominantemente da comunidade.  Daí decorre que, a rigor, 
o direito de construir não deveria ser uma manifestação ínsita no direito de 
propriedade.  Deixar o acontecimento de fato urbanístico de tanta relevância 
ao nuto da deliberação livre dos donos do solo urbano, apenas com o exercício 
condicionado por uma licença, não conduz a nenhum urbanismo positivo, mas 
leva, isso sim, à viabilização do caos, à anarquia, à face terrível que exibem, 
contemporaneamente, as grandes cidades, as megacidades, as metrópoles e as 
megalópoles.

Alguns ordenamentos jurídicos, mais enérgicos na sua postura, chegam a 
retirar o direito de construir do conteúdo do domínio, chegam a não incluí-lo 
como um direito elementar integrante da senhoria, para qualificá-lo como uma 
concessão outorgada pela Municipalidade, exogenamente, de fora para dentro, 
e não como uma licença por ela  outorgada endogenamente, correspondendo 
à concreção de um direito preexistente na senhoria.  No regime de licença, 
como é o nosso, a autoridade administrativa, com o seu ato,  declara um direito 
preexistente de construir, desde que atendidos os requisitos contemplados em 
lei.   No regime de concessão, a autoridade, com seu provimento, cria, constitui 
em favor do proprietário o direito de construir, já que a edificabilidade não 
está “ab origine” no direito de propriedade. A decisão administrativa, neste 
caso, é constitutiva, e, na outra hipótese, é declaratória.  Exemplo de regime 
de concessão é o contemplado na Lei Italiana nº 10, de 28 de janeiro de 1977, 
que parte do pressuposto de que o estado natural do solo é agrícola.

No caso de formações sociais em que a nação se organiza politicamente 
por cartas constitucionais rígidas, em que é enunciado e salvaguardado 
enfaticamente o direito de propriedade como um direito individual,  cujo 
1 Vide em: PUGLIATTI, Salvatore. La proprietà e le proprietà. In: ______. La proprietà nel 
nuovo diritto. Milano-Dott. A. Giuffrè, 1964.
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conteúdo é historicamente delineado, sem possibilidade de  reformulação 
desse conteúdo por lei ordinária, será de constitucionalidade duvidosa a adoção 
do regime de concessão do direito de construir, por isso que a edificabilidade 
seria da essência do domínio.  Ainda assim, se, embora rígida, a Constituição, 
em normas específicas sobre política urbana, abre oportunidade para uma 
intervenção mais significativa na senhoria da propriedade, novas  soluções 
poderão ser buscadas por meio de instrumentos jurídicos  mais enérgicos e 
eficazes.  Essa foi a razão que levou, entre nós, juristas, planejadores urbanos, 
urbanistas a reclamar pressurosamente que fosse editada uma lei federal que, 
com supedâneo constitucional, instituísse as diretrizes para o desenvolvimento 
urbano, formatando a propriedade urbana com um perfil mais moderno e 
democrático.

Depois de demorada tramitação veio a ser editada a Lei Federal nº 10.257, 
de 10.07.2001, dispondo sobre os artigos 182/183 da Constituição Federal de 
1988, que se autodenominou Estatuto da Cidade.

Pouco mais adiante faremos referência ao Estatuto da Cidade com 
detença maior.

O que importa considerar, no momento, é que o Direito, 
contemporaneamente, não é apenas um singelo instrumento de composição 
de conflitos intersubjetivos, mas sim um significativo e relevante instrumento 
de transformação social.

Esse fenômeno tem determinado algumas mutações no conjunto do 
ordenamento jurídico, e uma dessas modificações é exatamente a nova 
configuração com que se apresenta o Direito Urbanístico, segmento da ciência 
e da técnica jurídicas que hoje se apresenta indiscutivelmente com foros 
de autonomia, desvencilhando-se das amarras que o prendiam ao Direito 
Administrativo.

Direito Urbanístico

E o Direito Urbanístico, quando bem considerado e devidamente 
aplicado, pode trazer soluções aos inúmeros e graves problemas deduzidos 
na abertura desta exposição.

O Direito Urbanístico é o conjunto de normas destinadas a dispor sobre 
a ordenação da Cidade, sobre a ocupação do espaço urbano de maneira justa e 
regular, procurando as condições melhores de edificação, habitação, trabalho, 
circulação e lazer.
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Tem  por objeto organizar os espaços habitáveis, de modo a propiciar 
melhores condições de vida ao homem na comunidade.

Sérgio de Andréa Ferreira, em estudo em que sustenta a autonomia do 
Direito Urbanístico, como um ramo do Direito Social, apartado do Direito Civil 
e do Direito Administrativo, define-o como “a disciplina jurídica do urbanismo 
e da atividade urbanística, que objetivam a adaptação e a organização do espaço 
natural, fazendo-o fruível por uma comunidade citadina, no desenvolvimento 
das funções elementares da habitação, do trabalho, da recreação, da saúde, da 
segurança, da circulação e outras”.2

A autonomia do Direito Urbanístico deita suas raízes no próprio Direito 
Constitucional.

O art. 24, I, da Constituição de 1988, ao definir a competência da União, 
dos Estados, e do Distrito Federal, alude à ocorrência dessa competência em  
matéria de Direito Urbanístico.

No art. 21, a mesma Constituição, definindo a competência da União 
Federal, no inciso XX, afirma que compete à União Federal instituir diretrizes 
para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 
transportes urbanos, o que pressupõe autonomia do Município para, no âmbito 
dessas diretrizes, no interesse local, baixar as suas próprias normas.  Aliás, ao 
configurar a competência municipal, a Constituição estabelece que compete 
aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I,), como 
são evidentemente os temas ligados à organização concreta dos espaços das 
Cidades e dos Municípios.

Nesse mesmo art. 30, inciso VIII, preceitua a Constituição que cabe 
aos Municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do planejamento e da ocupação do 
solo urbano.

No capítulo específico, relativo à Política Urbana (arts. 182/183 da 
Constituição), está desenhada toda a autonomia do Direito Urbanístico, onde se 
diz que será no Plano Diretor que as cidades com  mais de vinte mil habitantes 
traçarão, em função de suas peculiaridades, a função social da propriedade 
que lhes interessa e lhes seja mais própria.

Nesse capítulo há peculiaridades que afastam o Direito Urbanístico 
2 FERREIRA, Sérgio de Andréa. O direito urbanístico como ramo do direito social e suas relações 
com os direitos civil e administrativo. Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, Rio 
de Janeiro, ano 19, n. 24, p. 40, 2º. sem. 2003.
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das regras clássicas do Direito Civil, como quando, em determinadas 
circunstâncias, produz a ablação da perpetuidade, como um dos atributos da 
propriedade, no instituto da edificação e parcelamento compulsórios, em que 
o não-uso da propriedade deixa de ser uma forma de praticá-la,  ferindo, no 
coração, o grave pecado da especulação imobiliária.

O Estatuto da Cidade

O Estatuto da Cidade acima aludido, que integra decidida e relevantemente 
o Direito Urbanístico, contém importantes instrumentos urbanísticos como 
o plano diretor, o direito de superfície, a concessão do direito real de uso, a 
edificação e o parcelamento compulsórios, o direito de preempção, a urbanização 
consorciada,  o imposto predial progressivo, a outorga onerosa do direito  de 
construir (solo criado), o usucapião especial urbano, a concessão de uso especial 
para fins de moradia (Medida Provisória nº 2.220, de 4 de setembro de 2001), 
a transferência do direito de construir, o estudo do impacto de vizinhança, a 
gestão democrática da cidade e, finalmente, o consórcio imobiliário.

Esse diploma legal está profundamente penetrado pela função social 
da propriedade, sendo fundamental a consideração desse princípio para a 
efetividade da implementação dele.

O Estatuto da Cidade é, hoje, um dos pilares fundamentais do direito 
urbanístico.

Vejam-se alguns desses instrumentos que podem ser alvitrados, quando se 
pense na necessidade de racionalizar os assentamentos urbanos nas cidades.

O primeiro deles é o Plano Diretor. Vale observar, como antessuposto 
de tudo o que se dirá adiante, que a ocupação do espaço urbano não se pode 
fazer aleatoriamente, impondo-se, como inafastável, a formulação de um plano 
diretor, consubstanciando um planejamento essencial à apropriação equilibrada 
do dito espaço, sem exclusões e segregações sociais, buscando boa qualidade 
de vida,  editado em nível legislativo assecuratório de sua não modificação 
por influência de interesses subalternos ou conjunturais.

No concernente aos instrumentos jurídicos a serem cogitados em uma 
política de ocupação razoável e justa do espaço urbano, podem ser enumerados 
os seguintes, sem pretensão de exaurir o respectivo ror: direito de superfície, 
concessão do direito real de uso, edificação e parcelamento compulsórios, 
direito de preempção, operação interligada, urbanização consorciada, imposto 
progressivo sobre a propriedade urbana, o solo criado e o usucapião especial 
urbano.
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A forma mais direta de definir o direito de superfície será partindo do 
fenômeno da acessão, que deita suas raízes no direito romano.

Por força do princípio da acessão, tudo aquilo que acede permanentemente 
ao solo passa a ser da propriedade do dono do solo, por mais valioso que seja 
o incremento.

Existindo em determinado ordenamento o direito de superfície, duas 
pessoas podem convencionar entre si que a primeira (concessionária) possa 
construir sobre o terreno de propriedade da segunda (concedente), de tal forma 
que a edificação seja do domínio daquela e o lote permaneça no domínio 
desta.  Os sistemas poderão estabelecer que a pactuação seja perpétua ou 
provisória. No caso da superfície perpétua, haverá uma interrupção dos 
efeitos da acessão. No caso da superfície temporária, haverá uma suspensão 
dos efeitos da acessão.

Com o direito de superfície – e esse é um sonho acalentado pelos 
arquitetos – é possível separar negocialmente o direito de construir do direito 
de propriedade do solo, pois quem  constrói é o concessionário, e não o dono 
do lote (concedente). Concretizada a concessão de edificar, identificam-se duas 
propriedades: a propriedade do terreno, que continua sendo do concedente; 
a propriedade da construção (propriedade superficiária), de que é titular o 
concessionário-superficiário.  O instrumento é valioso, por isso que amplia o 
leque de possibilidades de utilização da propriedade imóvel, com as galas de 
um direito real.  Imagine-se que o proprietário de um determinado terreno, 
pela aplicação do instituto da edificação compulsória e pela lei de uso do solo 
vigente, tenha a obrigação de construir no aludido terreno, mas não disponha 
de recursos ou não tenha interesse em fazê-lo.  O resultado urbanístico poderá 
ser obtido pela concessão do direito de superfície do terreno a um terceiro, que 
se interesse pela construção naquele local, permanecendo com a propriedade 
da edificação durante o prazo assinado no contrato superficiário, findo o qual 
a propriedade construída ingressa no patrimônio do dono do terreno, com ou 
sem indenização, dependendo das cláusulas contratuais.

Sistemas há que admitem a concessão da superfície no subsolo, de que é 
exemplo o Código Civil italiano. O nosso Estatuto da Cidade contempla essa 
figura no seu artigo 21, § 1º, estipulando que o direito de superfície abrange 
o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao terreno, na 
forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística. 
Quando assim seja, a municipalidade, titular de uma gleba, poderá dar em 
superfície a uma empresa a área sobrejacente para a construção de um hospital 
de grande porte, a ser explorado pela concessionária, por exemplo, pelo prazo 
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de  99 anos, findo o qual o complexo hospitalar ingressará gratuitamente no 
patrimônio da municipalidade.  Na mesma gleba, a municipalidade poderá 
conceder o subsolo em superfície, para implantação de uma imensa área 
de estacionamento, a ser utilizada remuneradamente pelos usuários do 
hospital. 

São inúmeros os proveitos que se podem extrair, urbanisticamente, do 
direito de superfície.

A concessão do direito real de uso, prevista no Decreto-Lei nº 271, de 
28 de fevereiro de 1967, artigo 7º, é o contrato pelo qual se transfere, a título 
de direito real, a fruição temporária, por prazo certo ou indeterminado, de 
terreno público ou particular, remuneradamente ou não, para fins específicos de 
urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, ou outra utilização 
de interesse social.

É semelhante ao direito de superfície e, segundo equivocadamente 
pensam alguns, seria o próprio direito de superfície.  Todavia, identifica-se 
entre os dois institutos um ponto de diferença substancial. É que no direito 
de superfície ocorre a suspensão ou interrupção dos efeitos da acessão, o que 
significa dizer que o incremento é propriedade do superficiário, sendo, portanto, 
hipotecável. Tal não acontece na concessão do direito real de uso.

As utilidades deste instrumento podem igualmente ser valiosas, 
sobretudo em uma política de regularização fundiária, para titulação de áreas 
de assentamento de populações de baixa renda (favelas, mocambos, palafitas, 
loteamentos irregulares do ponto de vista dominial), pactuando-se no final 
do prazo de concessão uma opção de compra, com o que se ensejará a essas 
populações o acesso à propriedade da terra urbana.

Anotem-se, agora, algumas observações sobre a edificação e o 
parcelamento compulsórios, contemplados nos artigos 5º, 6º, 7º e 8º do 
Estatuto da Cidade.

O primeiro deles é importantíssimo como arma eficaz na repressão à 
especulação imobiliária. Em determinadas circunstâncias, relativamente 
a imóveis incluídos na lei de uso do solo urbano, o não-uso deixa de ser 
manifestação de exercício do domínio.  Assim o proprietário pode ser notificado 
para edificar dentro do prazo estabelecido em lei, sob pena de exacerbação 
do IPTU, e finalmente de uma desapropriação-sanção, a ser paga em títulos 
públicos, devendo ser deduzidos do preço desta os benefícios hauridos pelo 
expropriado como resultado da especulação praticada.

O segundo deles, que possibilita o parcelamento compulsório, também 
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pode valer como arma da repressão à especulação, e como fator de induzimento 
à densificação urbana, onde esse fenômeno seja desejável.

Outro instrumento a ser considerado é o direito de preempção, que 
consiste no direito de preferência que o município passa a ter, relativamente 
a imóveis em determinadas áreas definidas na lei de uso do solo urbano, na 
aquisição de imóvel urbano, objeto de transação entre particulares. (Arts. 
25/27 do Estatuto da Cidade).

A concepção é urbanisticamente válida. O município sabe da tendência 
e vocação da expansão urbana em determinado sentido, e assim passa desde 
logo a adquirir imóveis em negociação entre particulares, em condições mais 
vantajosas do que faria se já consumada naquela área a expansão prevista, 
através da expropriação.

Tenha-se presente agora a operação interligada. Constitui ela a alteração 
pelo Poder Público, nos limites e na forma definidos em lei, de determinados 
parâmetros urbanísticos, mediante contrapartida dos interessados, igualmente 
definida em lei.

Essa contrapartida poderá assumir a forma de (a) recursos para fundo 
municipal de desenvolvimento; (b) obras de infra-estrutura urbana; (c) terrenos 
e habitações destinados a populações de baixa renda; (d) recuperação do meio 
ambiente ou do patrimônio cultural.

A operação interligada, desde que criteriosamente aplicada, pode trazer 
benefícios urbanísticos à comunidade.

Outro instituto a ser considerado é a urbanização consorciada (arts 32/34 
do Estatuto da Cidade).

É uma forma de empreendimento conjunto da iniciativa privada e dos 
poderes públicos, sob a coordenação desses últimos, visando à integração e à 
divisão de competência e recursos para a execução de projetos comuns.

Pode consubstanciar interessante forma de parceria entre a iniciativa 
privada e o Poder Público, com vistas à implementação de projetos 
urbanísticos.

Instrumento de considerável utilidade é o imposto progressivo sobre a 
propriedade urbana, que pode ser interessante forma de indução à atividade 
de construção, quando seja ela de interesse para a comunidade.

Ponha-se, em tela, o solo criado.

Cria-se solo quando se gera área adicional de piso artificial, não apoiada 
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diretamente sobre o solo natural.

Cria solo quem cria piso artificial.

Urbanisticamente a idéia do solo criado pressupõe a adoção de um 
coeficiente único de aproveitamento do solo em determinada municipalidade 
(“plafond légal de densité”).

Partindo-se dessa premissa, pode alcançar-se a noção stricto sensu de solo 
criado, quando se terá que solo criado é o excesso de construção, superior ao 
limite estabelecido pela aplicação do coeficiente único de aproveitamento.

Todo aproveitamento de terreno no subsolo, no solo e no espaço 
aéreo, implicando criação de solo (piso artificial além do limite), desde que 
consentida pelas condições peculiares do solo municipal, consubstanciará 
para o beneficiário obrigação de dar à comunidade uma contraprestação pelo 
excesso de construção, que geralmente determina uma sobrecarga sobre o 
equipamento urbano, implantado e operado às expensas de todos.

Essa contraprestação – onerando o beneficiário do solo criado – deverá 
preferencialmente ser representada pela cessão à comunidade de área 
correspondente ao excesso artificial gerado, para que ali se criem áreas verdes, 
se instalem  equipamentos comunitários, se instituam praças, escolas, parques 
e módulos de lazer, etc...

Essa a versão urbanística do solo criado, em que o criador do solo artificial 
compensa a coletividade, pelo plus que consentidamente pratica, com a cessão 
de espaço correspondente em favor do grupo social.

Se, nas condições locais, for impossível a compensação em espaço 
comunitariamente útil, poder-se-á tolerar a versão financeira do solo criado 
(solução adotada no Código de Urbanismo francês), pela qual o criador do 
solo verteria à comunidade certa importância em dinheiro.

Essa foi a solução adotada pelo Estatuto da Cidade.

Para os titulares de imóvel tombado, com índice de ocupação do lote 
inferior ao coeficiente único, se admitiria a cessão do direito de construir 
correspondente ao solo de impossível utilização em razão da  existência do 
tombamento.

Embora sofisticado e exigindo manipulação registrária muito apurada, 
o instituto do solo criado pode apresentar-se como instrumento útil, sendo 
forma de controle do adensamento urbano, da utilização desordenada de 
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lotes sem atenção aos equipamentos urbanos subjacentes, e, finalmente, pode 
constituir-se em meio razoável de volta de áreas ao Poder Público, sem a 
necessidade de vultosas expropriações (no caso do solo criado, em sua versão 
urbanística, inclusive para o estabelecimento de áreas verdes e implantação 
de equipamentos comunitários).

       Partindo-se da concepção do solo criado, imagina-se a instituição 
da possibilidade jurídica da transferência do direito de construir.  

Dirijamos nossa atenção, ainda, para o usucapião especial urbano (art. 
9º/14 do Estatuto da Cidade).

Por força desse instituto, aquele que possuir como sua área urbana até 
determinada extensão fixada em lei, por determinado prazo, ininterruptamente 
e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á 
o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Esse é um valioso instrumento a ser utilizado em uma política de 
regularização fundiária em que estejam assentadas populações de baixa renda 
(favelas, mocambos, palafitas, loteamentos irregulares), ao lado de outros 
instrumentos como, por exemplo, a concessão do direito real de uso, com 
cláusula de opção de compra.

O procedimento destinado a obter a declaração do domínio pela via do 
usucapião especial urbano, seja o individual ou coletivo, deve ser simplificado 
na sua forma, e aberto a soluções alternativas, adotadas ao longo do processo 
mesmo.

Para facilitar a consumação dos processos de usucapião seriam necessárias 
algumas flexibilizações a serem introduzidas na legislação federal competente, 
como, por exemplo, eliminar a necessidade de citação dos confinantes, 
eliminar a necessidades de plantas elaboradas por arquitetos ou engenheiros 
– que seriam substituídas por simples configurações do local elaboradas pelos 
próprios interessados, e, se contestadas, veridicadas pelo próprio julgador em 
inspeção pessoal, e adoção de fórmula jurídica permitindo que os locatários 
das moradias pudessem, no bojo do mesmo processo, adquirir também o 
domínio, pois de outra maneira a eles não se poderia conceder o benefício, por 
isso que locatário não pode usucapir.  Afirma-se que, na favela da Rocinha, no 
Rio de Janeiro, 30% das moradias são objeto de locação.  Essa fórmula já foi 
por nós sugerida no Anexo II, do livro de nossa autoria Elementos de Direito 
Urbanístico, ed. Renovar, 1997, p. 385/9, onde concebemos um ante-projeto, 
instituindo o usucapião especial urbano, a legitimação da posse comunitária 
e dando outras providências.
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Outro tópico relevante, regulado no Estatuto da Cidade, é o pertinente 
à Gestão Democrática da Cidade.   No seu Capítulo IV, o Estatuto da Cidade 
cuida desse importantíssimo instrumento, que não pode ser esquecido, sob 
pena de com ele acontecer o que ocorreu com o Estatuto da Terra.

O Estatuto da Terra trazia disposições relevantes que, se aplicadas, 
poderiam ter significado um relevante passo para uma verdadeira Reforma 
Agrária neste país.  Todavia, a falta de vontade política determinou 
praticamente o seu esquecimento, dando origem ao aparecimento de um 
dos mais importantes movimentos sociais ocorridos em nosso país, que é 
o Movimento dos Sem Terra (MST), como tal considerado pelo eminente e 
saudoso Celso Furtado.

O mesmo fenômeno pode ocorrer com o Estatuto da Cidade, se não 
houver a vontade política de implementá-lo e torná-lo realidade.  Pela 
demora e pelo vagar na busca de soluções concretas para a Reforma Urbana, 
sobretudo no segmento da regularização fundiária das áreas de assentamento 
das populações carentes, acompanhada de medidas ligadas à urbanização 
dessas áreas, o Estatuto das Cidades corre  o risco de sofrer a mesma crise de 
eficácia que debilitou o Estatuto da Terra.

Em centros urbanos relevantes, como, por exemplo, a Cidade de São 
Paulo, já ocorre a ocupação de prédios urbanos pelos sem teto.  Há poucos 
dias, ocorreu a ocupação de um prédio do INSS, que estava desocupado, 
localizado na Cinelândia, ponto central e privilegiado da Cidade do Rio de 
Janeiro. Por enquanto, as ocupações têm acontecido em prédios públicos, mas, 
se as providências efetivas não chegarem ao ponto de uma efetiva solução 
para a crise de moradia, as ocupações poderão passar a se dar também com 
relação aos prédios particulares, o que será a proximidade do caos.

Já é uma realidade, em vários pontos do país, a existência dos movimentos 
dos sem teto.

Por força dessas razões é muito importante que as diretrizes do Estatuto 
da Cidade se tornem realidade, não só em termos de qualidade de vida para as 
classes abastadas, mas em termos de atendimento efetivo do direito de moradia 
digna e saudável para todos, como expressão mínima de cidadania, o que aliás 
decorre dos princípios republicanos fundamentais, consagrando a dignidade 
da pessoa humana, a erradicação da pobreza,  da marginalização e da redução 
das desigualdades sociais, promovendo-se o bem de todos, sem preconceitos 
de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Com vistas ao atingimento dessas metas ressalta, com prioridade, a 
gestão democrática das Cidades por meio da participação da população 
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e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 
de desenvolvimento urbano ( Art. 2º, II, do Estatuto da Cidade).

Isso significa, nada mais nada menos, que o cumprimento de 
obrigação que já pesa sobre os ombros dos organismos gestores das regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas, que, em suas iniciativas, devem incluir 
obrigatória e significativamente a participação da população e das associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o 
controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania.  (Art. 45, 
do Estatuto da Cidade)

A gestão democrática da cidade está contemplada no art. 43 do Estatuto 
da Cidade, nos seguintes termos:

Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, 
entre outros, os seguintes instrumentos:
I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e 
municipal;
II – debates, audiências e consultas públicas;
III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, 
estadual e municipal;
IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos 
de desenvolvimento urbano.

O art. 43 dispunha de um inciso V que arrolava entre os instrumentos 
relativos à  gestão democrática da cidade o “referendo popular e o 
plebiscito”.  

A razão de ser do veto foi a de que a Lei nº 9709, de 18 de novembro de 
1998, já prevê  a utilização genérica do referendo popular e do plebiscito, não 
sendo de boa técnica legislativa prever especificamente estes instrumentos na 
determinação da política urbana municipal.

O art. 44 do Estatuto da Cidade prevê que, no âmbito municipal, a 
gestão orçamentária participativa de que trata a alínea “f” do Inciso III do art. 
4º desta lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas 
sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do 
orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara 
Municipal.

Da regularização fundiária
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No processo de ordenação do espaço urbano, especial atenção é de ser 
dirigida a uma política de regularização fundiária destinada à titulação das áreas 
de assentamento das favelas, mocambos, palafitas e loteamentos irregulares, 
intensamente articulada com uma política de urbanização e saneamento dessas 
áreas.

Nos dias que correm, últimos meses de 2005, começa a transitar pela 
mídia uma estranha campanha que insiste vivamente na necessidade da adoção 
de uma política de remoção das favelas, o que significa regredir à época dos 
anos 60, em que se realizaram remoções, pelo menos na Cidade do Rio de 
Janeiro, com efeitos sociais os mais desastrosos.

Basta recordar a remoção da Favela da Catacumba, que era situada nas 
margens da Lagoa Rodrigo de Freitas.   Dúvida não pode haver quanto ao fato 
de que essa remoção se fez para que pudessem ser efetivadas, nos arredores, 
as suntuosas incorporações de vários edifícios residenciais de altíssimo 
luxo, a serem ocupados pela alta classe média.  No local, propriamente dito, 
instalou-se um parque, com algumas estátuas, que seguramente recebe a visita 
de pouquíssimos cidadãos.

Pois bem.  As autoridades da época, pelo menos com a comiseração de 
terem retirado, antecedentemente, as famílias que habitavam o local, mandaram 
atear fogo na favela.  Os ocupantes foram removidos para Santa Cruz, Antares 
e outros locais longínquos, obrigados, se possível fosse, a valer-se de duas ou 
três onerosas viagens de ônibus para regressar aos seus locais de trabalho.

Qual a conseqüência dessa remoção?  As mães de família, que eram 
cozinheiras, copeiras, faxineiras, babás, nos bairros de Ipanema e Copacabana, 
foram obrigadas a deixar seus trabalhos, indo com filhas e filhos para as aludidas 
distantes localidades.  Os pais de família, na grande maioria trabalhadores 
da construção civil nos bairros próximos, não puderam acompanhar suas 
famílias, separando-se delas, e passando a dormir nos canteiros de obras em 
que serviam. Houve a separação dos casais, ficando as mulheres desprovidas 
do apoio material que lhes davam seus maridos ou companheiros, e com o 
orçamento combalido, viram a prostituição de suas filhas de 9 a 12 anos, que 
assim contribuíam para a manutenção da mãe e irmãos.  As conseqüências 
sociais e morais foram as piores possíveis.

Essa questão da remoção de favelas é algo a que evidentemente só se 
pode recorrer em condições excepcionalíssimas, quando haja perigo de vida 
para os próprios moradores, sendo certo que, diante de situações consolidadas, 
nem os imperativos ambientais mais fortes devem prevalecer. E a remoção, 
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sempre excepcionalíssima, deve dar-se para locais próximos ao inicialmente 
ocupado.

Há que sopesar os princípios, sendo de considerar que hoje o direito 
a moradia, nos termos do artigo 6º, da Constituição Federal, é um direito 
fundamental.

Nos primeiros meses de gestão do atual Governo Federal, fomos 
convidados pelo Exmo. Senhor Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, 
para uma reunião em Brasília, da qual participaram também representantes 
do então recentemente instalado Ministério das Cidades, pelo qual falava a 
eminente arquiteta Raquel Rolnik, responsável pela política de Regularização 
Fundiária daquele recém constituído Ministério, e também executivos do 
Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES).  Ali, tivemos ocasião de 
entregar ao Senhor Ministro um paper, no qual deduzíamos, com brevidade, 
nossas idéias sobre a relevante questão, que agora passamos a transcrever:

1. Afigura-se-nos importante que as autoridades competentes 
implementem a regularização dos assentamentos ocorridos em bens públicos 
(de uso comum e dominicais), bem como ponham em prática uma política de 
induzimento de igual orientação relativamente aos bens particulares.

2. Impõe-se, como providência inicial, um mapeamento fundiário do 
país, identificando as áreas em que ocorrem os assentamentos mencionados 
e indicando as áreas públicas (federais, estaduais e municipais) e as áreas 
particulares.

3. Quanto às áreas públicas, a solução que nos parece mais adequada 
seria aquela realizada através da CONCESSÃO (gratuita) DE USO ESPECIAL 
PARA FINS DE MORADIA,  prevista nos arts. 1º e 2º, da Medida Provisória 
nº 2 220, de 4/9/01, sob a forma individual ou coletiva, dependendo das 
circunstâncias concretas da área titulada.

4.  No concernente aos espaços de propriedade dos Estados e Municípios, 
a União realizaria entendimentos com as respectivas entidades, induzindo-as 
à adoção da mesma solução, desde que de interesse delas.

5.   A formulação dos respectivos contratos acompanharia os requisitos 
e condições que estão presentes na referida medida provisória, alcançando, 
inclusive, aqueles espaços em que o concessionário esteja exercendo alguma 
forma de mercancia.

6. Considerando que, através da dita concessão, o beneficiário recebe 
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do poder público a posse do espaço ocupado (o que não deixa de ser uma 
titulação), os contratos poderiam contemplar uma cláusula final, por força 
da qual, depois de certo prazo,  poderiam eles fazer uma opção de aquisição 
do domínio,  através da qual o ocupante se tornaria proprietário da área 
ocupada.

7. Quanto aos espaços de dominialidade particular, considerando a idade 
dos assentamentos, a solução que se afiguraria como mais propícia seria a 
adoção do USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO, seja sob a forma individual 
ou coletiva, conforme o caso, contempladas nos artigos 9º e 10º do Estatuto da 
Cidade.  

Ocorrem, contudo, algumas dificuldades de ordem processual, que, 
a par do andamento demasiadamente lento das ações de usucapião na 
Justiça,  agravam o desenvolvimento delas, tais como a exigência do Código 
de Processo Civil da citação dos confinantes e a necessidade de plantas 
formalizadas, instruindo os pedidos.

Além disso, nas favelas e demais áreas ocupadas, inúmeras são as 
moradias que são objeto de locação,  sendo certo que dogmaticamente não é 
juridicamente possível reconhecer  usucapião em favor de locatário.  Como o 
princípio seria o de que não seria possível declarar o usucapião referentemente 
a mais de uma moradia em favor de uma só pessoa,  essa pessoa para ter 
declarado o usucapião em seu favor necessariamente teria de ceder a sua 
posse aos seus locatários, que assim teriam posse ad usucapionem suficiente 
para usucapir.

Se de toda a forma não fosse possível essa solução, inclusive pela negativa 
de cessão da posse,  o Juiz poderia solicitar aos locatários a mudança do pedido 
inicial da ação de usucapião para pretensão de legitimação da posse, que se 
convolaria em domínio se, dentro de certo prazo,  não surgisse alguém com 
domínio evidente sobre o espaço em questão.  Tal solução implica alteração 
do Código de Processo Civil.

Às páginas 385/389 de nosso livro Elementos de Direito Urbanístico, 
Editora Renovar, 1997, apresentamos ante-projeto procurando simplificar as 
normas processuais relativas ao usucapião de imóvel urbano e dispondo sobre 
a legitimação da posse convolável em domínio.

Acrescentaríamos, agora, um dispositivo ao mencionado ante-projeto, 
estatuindo a gratuidade de todos os atos registrários decorrentes da aplicação 
das normas propostas.
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A colaboração que a União Federal poderia oferecer nessa matéria relativa 
ao usucapião de bens particulares, como instrumento de uma política de 
regularização fundiária,  seria a de apresentar um projeto de lei ao Congresso 
Nacional,  no sentido das idéias acima preconizadas.

8. Urge considerar um ponto.

A política de titulação dos ditos espaços urbanos deveria ser precedida 
por uma política de urbanização dos mesmos, em que os demais aspectos 
urbanísticos, como arruamento, saneamento, etc. seriam implementados?  
Parece-nos que sim, por isso que dita urbanização poderia eventualmente 
alterar os contornos e limites das áreas de assentamento a serem tituladas.

9. Finalmente, talvez fosse conveniente pensar-se em uma emenda 
constitucional em que se estabelecesse um período de CARÊNCIA FISCAL,  
de três ou cinco anos, contados a partir do início da política de urbanização e 
do registro imobiliário da titulação, em que fossem dispensados dos impostos 
os beneficiários da política de urbanização e titulação, tais como IPTU, ICM 
sobre materiais de construção, imposto de transmissão imobiliária, etc...

Essas as obervações que me ocorrem,  preliminarmente, sobre a questão 
da titulação das áreas urbanas em que está assentada a população de baixa 
renda”.

Conclusão

Como se vê, a existência de uma política pública, voltada para a solução 
da questão urbana, sobretudo para a difícil questão da regularização fundiária, 
é de fundamental importância para a observância dos princípios republicanos  
pertinentes ao reconhecimento da cidadania de toda a comunidade, à dignidade 
da pessoa humana, à erradicação da pobreza, eliminação da marginalidade e 
das desigualdades sociais, à promoção do bem de todos, sem preconceitos de 
qualquer natureza, e à construção de uma sociedade livre justa e solidária.
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Fomento do desenvolvimento regio-
nal

Marcos Juruena Villela Souto 

Doutor em Direito pela Universidade Gama Filho; Professor 
de Direito Administrativo Econômico da Universidade Gama 

Filho; Procurador do Estado do Rio de Janeiro

1. A segurança jurídica para o financiamento do desenvolvimento 
econômico

A decisão de investimento em um determinado setor ou região depende de 
um cenário em que as “regras do jogo” são conhecidas e/ou previsíveis. Desses 
investimentos depende o desenvolvimento nacional. É preciso, pois, conciliar 
as idéias de investimento com as de segurança jurídica, responsabilidade fiscal 
e intervenção do Estado na Economia.

O objetivo do Estado, na forma concebida pela Constituição Federal de 
1988, é o bem-estar social (CF, artigo 3º, e artigo 24, X). Para tanto, o Estado 
exerce uma atividade administrativa, que consiste na execução de atividades 
concretas para o atendimento das necessidades sociais, observando, nessa 
atuação, os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade 
e eficiência (CF, artigo 37). 

Para que a função atenda ao objetivo, é fundamental o planejamento das 
atividades, conforme impõe o artigo 174 da Lei Maior, que é determinante 
para o “setor público e indicativo para o setor privado”. 

Na execução dos planos, que levarão ao atendimento dos anseios que 
a sociedade lhe transfere, o Estado desenvolve intensa atividade financeira, 
por meio da arrecadação de receitas e da realização de despesas, o que é 
anualmente estimado no Orçamento. 

O documento tem, assim, uma função política, de exercício da opção 
entre os diversos tipos de gastos a fazer e/ou necessidades a satisfazer, uma 
função econômica, de compatibilizar a arrecadação com os gastos, com vistas 
ao desempenho adequado das funções do Estado (obrigação de satisfazer o 
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bem-estar social sem sufocar as forças produtoras com os gastos da máquina 
administrativa); busca, ainda, a eficiência dos gastos; cabe, também, citar a 
função administrativa, almejando limitar a atuação administrativa (controle 
prévio legislativo) e a repartição dos recursos entre os órgãos e entidades 
encarregados de cada setor, conforme a estrutura do Estado e os planos de 
desenvolvimento econômico e social. A função reguladora se traduz na 
utilização do orçamento para que o Estado controle e regule as atividades 
dos agentes.

O Sistema Orçamentário Brasileiro é estruturado com base em uma 
lei complementar, de caráter financeiro (CF, artigo 165, § 9º), que orienta a 
elaboração do orçamento, dispondo sobre o exercício financeiro (vigência e 
prazos), a estruturação do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
Orçamento anual, normas de gestão financeira e patrimonial da Administração 
Direta e Indireta e normas para o funcionamento de fundos. 

Na busca da segurança das relações jurídicas, firma-se o entendimento 
de que as leis orçamentárias integram um sistema de planejamento, que tem 
início na eleição de um determinado programa partidário de governo – CF, 
art. 1º c/c 14, § 3º, V – que deve ser traduzido após a investidura no cargo em 
um plano de desenvolvimento econômico – CF, art. 174 –, composto de um 
diagnóstico das carências e anseios da sociedade e de um prognóstico, por 
meio do qual se proporá o atendimento dessas necessidades e expectativas.

Cumprida essa etapa, o plano – e as políticas e ações nele concebidas 
– deve ser compatibilizado com as receitas e despesas públicas, para serem 
incorporadas ao plano plurianual de investimentos – CF, art. 165, § 1º – e, 
ano a ano, devem ser “pinçadas” do plano plurianual as prioridades para 
cada exercício, papel este que cabe à lei de diretrizes orçamentárias (que 
orientará a elaboração do orçamento anual), tendo sido concebida para ampliar 
a participação do Legislativo na discussão das questões políticas que vão 
orientar a autorização das despesas e estimativa das receitas, numa tentativa 
de neutralizar a hipertrofia que caracterizava a disciplina jurídica do Poder 
Executivo na Emenda Constitucional nº 1/69.

A partir do plano de desenvolvimento é que se deveria pensar em 
fomentar a iniciativa privada a aderir às suas propostas (já que o planejamento 
é indicativo para o setor privado) e, se, mesmo incentivado, algum setor ou 
região não fosse atendido, aí sim estaria caracterizado o relevante interesse 
coletivo que autoriza a exploração direta de atividade econômica pelo Estado 
(CF, art. 173), impondo-se o atendimento dos interesses previstos no plano 
(que, para o setor público, é imperativo – CF, art. 174). Só então é que se 
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cuidaria de criar ou ampliar tributos, para fazer face a despesas desejadas 
pela sociedade. Obter-se-ia, assim, maior segurança ao contribuinte e aos 
investimentos de que o País tanto necessita para alcançar os objetivos de 
bem-estar geral previstos no art. 3º da Constituição.

Há, portanto, no sistema do Estado Democrático de Direito, uma estreita 
ligação entre (1) vontade popular, manifestada pelo (2) voto em um partido, 
(3) planejamento econômico, (4) leis orçamentárias e (5) leis tributárias, por 
meio das quais vão ser autorizadas as receitas para (6) concretização das 
despesas, que devem (7) atender ao interesse público.

2. Fomento como instrumento de intervenção

O desenvolvimento tem como ponto de partida a busca da correção ou 
redução das desigualdades regionais (CF, art. 170, VII). Tal objetivo faz com 
que o fomento estatal seja um legítimo instrumento de intervenção premial 
na atividade econômica privada.

Tal objetivo é tema de diversos dispositivos constitucionais, como se vê 
do art. 43, § 2º, que tem nos “juros favorecidos” um poderoso instrumento 
da ação estatal:

“Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua 
ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu 
desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.
(...)
§ 2º - Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da 
lei:
I - igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de 
responsabilidade do Poder Público;
II - juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias;
III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais 
devidos por pessoas físicas ou jurídicas;
IV - prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das 
massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, 
sujeitas a secas periódicas.”

Igualmente, o art. 163, VII, CF, que trata da preocupação com a 
“compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, 
resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas 
ao desenvolvimento regional”.

Também o art. 151, I, CF, preocupado com a questão, cuidou de ressalvar 
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a possibilidade de instituição de incentivos fiscais destinados à promoção 
do equilíbrio sócio-econômico entre as diferentes regiões do País, vedando, 
no mais, a instituição de tributos que não seja uniforme em todo o território 
nacional ou que implique preferência entre as entidades federadas (numa 
natural decorrência do princípio federativo).

Também em matéria de organização administrativa, o Eg. Supremo 
Tribunal já reconheceu a possibilidade de criação de Bancos de Desenvolvimento 
Regional, ainda que limitado à competência da União – o que é, no mínimo 
polêmico – e exigindo a forma empresarial (vedado o uso da forma 
autárquica e de prerrogativas da Administração em matéria de financiamentos 
bancários).1

A tese, de longa data defendida2, é no sentido de que os benefícios – em 
especial os incentivos fiscais, empréstimos públicos e subsídios – devem estar 
contemplados em plano de desenvolvimento econômico. Este, por sua vez, 
deve indicar os setores e regiões que mereçam a presença das sanções positivas, 
vinculando, pois, ações estatais de proveito individual pelos fomentados à 
geração de benefícios globais, usufruídos por toda a sociedade.

Nesse passo, os contratos de fomento por meio de empréstimos públicos 
devem se manter compatíveis com os objetivos estabelecidos em lei, que 
descreva as linhas gerais de tal planejamento, imperativo para o setor público 
e indicativo para o setor privado (CF, art.174).

Essas diretrizes são fundamentais, posto que devem ser de obrigatória 
compatibilização com as leis orçamentárias, a começar pelo plano plurianual 
de investimentos.

Não é demais lembrar que investimentos com vistas ao desenvolvimento 
econômico de uma região não raro não são amortizáveis dentro de um mandato 
político; exige-se, pois, a constituição de um fundo, na forma dos arts. 70 e 
ss. da Lei nº 4.320/64, com a correspondente indicação das receitas a ele 
vinculadas.

3. O contrato de financiamento como instrumento de 
implementação de políticas públicas de desenvolvimento 
econômico
1 RE 308.763. Relator: Min. Carlos Velloso. j. em 10.05.2002. DJ 2 ago. 2002, p. 159. Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul.
2 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo da economia. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2003, p 39-55.
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3.1. A indicação da fonte de recursos

O contrato deve começar por prever a obrigação de o fomentador incluir 
no orçamento verba para atendimento das obrigações de fomento contratadas. Só 
assim há um mínimo de segurança jurídica ao investidor – o que reduz o risco 
e, conseqüentemente, o custo do capital. Mesmo sendo o orçamento uma peça 
política, que pode escapar ao controle do Chefe do Poder Executivo, na omissão da 
dotação orçamentária, por decisão política posterior, ocorrerá o descumprimento 
da obrigação pactuada por parte do fomentador, ensejando sua responsabilização 
nos moldes do contrato. Sem essa garantia de boa-fé por parte do fomentador, 
não se consegue atrair empresas sérias para os programas de fomento e aí há o 
risco da improbidade em financiar qualquer atividade, sem maiores garantias 
de uma parte à outra.

Como instrumento de implementação da política pública traçada em 
plano, o contrato deve contemplar os parâmetros objetivos para a explicitação 
dos fatores genericamente estabelecidos na lei, que, frise-se, deve conter a 
indicação dos recursos que alimentam o fundo e a previsão de que os recursos 
não utilizados num exercício são reconduzidos aos exercícios subseqüentes.

É mister, ainda, destacar que programas de desenvolvimento buscam o 
atendimento dos objetivos da República – CF, art 3º – sendo, pois, política de 
Estado e não de Governo. Assim, os investidores, que devem tomar decisões 
de longo prazo, não podem ficar constantemente ao sabor das urnas e de 
demagogias que oscilam.

As decisões políticas têm um custo econômico e a democracia não se 
limita ao direito das gerações atuais, mas envolve, também, o sacrifício a ser 
suportado pelas gerações futuras – em função do desinvestimento que pode 
ser causado pela insegurança.3

3.2. A finalidade do contrato

Um instrumento para o atingimento do resultado desejado pela sociedade 
é o financiamento de empreendimentos geradores de emprego e renda, em 
regra considerados como indicadores relevantes para o desenvolvimento 
econômico dos setores da indústria, agroindústria, agricultura familiar, 
micro e pequenas empresas, serviços e comércio atacadista. Outro indicador 
3 Daí a necessidade de profissionalização da Administração Pública para lidar com investimentos 
de longo prazo, conforme sustentado em SOUTO, Marcos Juruena Villela. A luta contra a ad-
ministração paralela em homenagem a Agustín Gordillo. In: MARTINS, Farlei (Org.). Estudos 
em homenagem a Agustín Gordillo. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. No prelo.
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relevante de desenvolvimento é a elevação dos índices de qualidade de vida 
e de desenvolvimento humano.

Assim, o contrato deve esclarecer quais são as metas a serem atingidas 
– exemplificativamente, qual o nível de emprego ou de renda que deve ser 
atingido, quantos empregos devem ser gerados, qual a produção esperada, 
quanto de receita e, conseqüentemente, de tributos, é estimado, sendo certo 
que a lei deve cuidar de fixar tais parâmetros e as fontes de recursos.

Se é certo que a criação de empregos é um critério de eficiência econômica 
duvidosa – já que o emprego de alta tecnologia pode gerar resultados 
econômicos mais favoráveis com menos mão-de-obra –,  por outro lado, a 
eficiência social, num país com elevado número de excluídos e de criminalidade 
que pode decorrer de tal exclusão, é uma finalidade  juridicamente válida.

3.3. As partes envolvidas do contrato de financiamento 

Atendido tal aspecto, o passo seguinte seria apreciar se as empresas 
candidatas são elegíveis para a fruição dos benefícios.

Isso exige que (1) os projetos se enquadrem nos objetivos do plano e (2) 
que o seu desenvolvimento seja viável, isto é, que (2.1) propicie condições 
de, efetivamente, atingir tais metas e (2.2) gere meios de amortização do 
financiamento recebido.

No plano ideal, poderia ser mais adequado que a lei contemplasse 
destinatários não atendidos pelo perfil de financiamentos empreendidos pelo 
BNDES; a escolha de micro e pequenas empresas priorizaria uma camada 
de empresários que representam, significativamente, a realidade econômica 
(tanto que o art. 179, CF estabeleceu tal diretriz). Claro que, de outro lado, 
poder-se-ia sustentar que é, exatamente, a soma de fomentos e a parceria entre 
as entidades federadas que viabiliza o investimento.

Trata-se, no entanto, de uma opção política, ainda que se insista em sustentar 
que o conceito de economicidade é técnico e, portanto, sindicável com o emprego 
da análise econômica do direito. Cada vez mais as decisões políticas devem 
buscar embasamento técnico para se sustentarem, o que reforça a necessidade 
de se fortalecer e profissionalizar o corpo permanente da Administração (que 
vai lidar com a continuidade dos projetos de longo prazo)4.
4 Esse tema foi, durante muito tempo, esquecido em função das possibilidades de terceirização 
para especialistas. No entanto, os contratos de prestação de serviços, por conta do art. 57, II 
c/c § 4º da Lei nº 8.666/93, só podem durar 72 (setenta e dois) meses, não cumprindo, pois, a 
meta de acompanhamento da execução completa de todos os investimentos.
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Portanto, para o exame da capacidade de receber o financiamento, o 
Poder Público deve se valer de uma análise técnica da viabilidade econômica 
e financeira do empreendimento, função essa que é atribuída usualmente a 
agências de desenvolvimento e a instituições financeiras (bancos e agências 
de fomento).

A agência de fomento é uma estrutura administrativa incrementada a partir 
dos programas de reforma do Estado, notadamente em decorrência da extinção ou 
da transformação de bancos estaduais. O tema foi previsto na Medida Provisória 
nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001 (antiga Medida Provisória nº 1.514, de 07 
de agosto de 1996), que instituiu o Programa de Incentivo à Redução do Setor 
Público Estadual na Atividade Bancária – PROES, que buscava a transferência 
dos bancos para a União Federal, com vistas à sua posterior privatização ou 
para sua transformação em agência de fomento5. 

Tais agências integram o Sistema Financeiro Nacional (art. 1º), mas 
não se confundem com os bancos, embora também sejam fiscalizadas 
pelo Banco Central, sendo disciplinadas pela Resolução nº 2.365/97, do 
Conselho Monetário Nacional, e pelas Circulares nºs 2.742/97, 2.743/97, 
2.744/97 e 2.745/97, do Banco Central, que dispõem sobre sua constituição 
e funcionamento6. Daí porque suas operações devem ser compatíveis com tal 
disciplina regulatória.

3.4. O objeto do contrato de financiamento

No que concerne ao objeto do contrato, uma distinção importante que 
cabe lembrar é entre financiamento e pré-financiamento7; neste caso, os meios 
fornecidos continuam na propriedade do fornecedor dos recursos, mas em 
mãos do beneficiário; em caso de falência do beneficiário antes de utilizados 

5 Conforme a Lei Complementar nº105/2001:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e 
serviços prestados.
(...)
§ 2o As empresas de fomento comercial ou factoring, para os efeitos desta Lei Complementar, 
obedecerão às normas aplicáveis às instituições financeiras previstas no § 1o.
6 Sobre o tema ver ALCOFORADO, Haroldo Mavignier Guedes. Instrumentos de defesa do 
sistema financeiro nacional: regimes especiais nas instituições financeiras. Dissertação de 
Mestrado aprovada, por unanimidade, em março de 2006, na Universidade Gama Filho, sob 
orientação do Professor Doutor Marcos Juruena Villela Souto, em banca por ele presidida e 
composta também pelos Professores Doutores Guilherme Calmon e João Marcelo Assafim.
7 Sobre o tema ver WALD, Arnoldo. Revista de Direito Mercantil, São Paulo, v. 103, p. 75-
78. 
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os recursos recebidos para emprego na atividade que se deseja fomentar, o 
fornecedor dos recursos tem o direito de excluí-los do concurso de credores, 
já que não se enquadra nessa condição (de credor), mas de terceiro cujos 
recursos de que é titular se encontram na posse do beneficiário vinculados a 
uma finalidade a ser implementada (mas não realizada, por razões alheias à 
vontade do titular dos recursos).

Também cabe apontar a distinção entre antecipação e financiamento, 
destacada por Carlos Henrique Abrão8:

"Possuindo em comum com a antecipação o fato de consistir em um 
adiantamento ao cliente, o financiamento dela se distingue, muito embora a 
Resolução n. 19, do Banco Central, haja disciplinado apenas este último como 
prática bancária. É que, no financiamento, o numerário é adiantado pelo banco 
ao cliente para um empreendimento determinado, previamente conhecido 
por aquele, podendo o fornecedor do dinheiro fiscalizar a aplicação dos 
fundos, enquanto na antecipação é livre a destinação do dinheiro: “Por esse 
contrato (financiamento), adianta o banco ao cliente recursos necessários a 
certo empreendimento, reservando-se a faculdade de receber de devedores 
do financiado os créditos que este lhe cedeu, ou caucionou”9. 
Portanto, antecipação é gênero de adiantamento de dinheiro pelo banco, 
de que o financiamento constitui espécie.
Naturalmente, o financiamento para ser concedido e automaticamente 
liberado depende do exame previamente realizado pela instituição financeira 
acerca das condições implícitas do negócio, querendo com isso representar 
uma avaliação da realidade, na viabilidade que disponibiliza o crédito.
Mais claro e tecnicamente, se determinado empresário precisa do 
financiamento para a produção de matéria prima, antes de qualquer 
providência, caberá à instituição financeira solicitar pronunciamento da 
área especializada, que demonstrará a plausibilidade ou o risco que atine 
à concretização daquela tarefa.
Na realidade, o banqueiro irá monitorar a saída do capital financeiro e sua 
destinação, para que não aconteça qualquer modificação ou transformação 
do plano apresentado e aumente o risco da iliquidez no momento do 
cumprimento da obrigação.
Um certo dirigismo que modela o financiamento é suficiente e independente 
na consecução da autonomia da vontade, porém o contrato entabulado se 
reveste do formalismo essencial e se torna indispensável o detalhamento 

8 ABRÃO, Carlos Henrique. Direito bancário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
9 GOMES, Orlando. Contratos, p. 396.  

,Professora de Direito da UERJ, Doutoranda em Direito Público e Mestre em Direito da Cidade 
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sobre a alocação do recurso, para que não paire a menor dúvida se houver 
discussão a respeito das obrigações havidas nesta circunstância.
Poderá o financiamento se adstringir à sorte da operação para a qual se 
destina de modo facultativo, sob o prisma da relação do proveito auferido, 
ou simplesmente nessa premissa assentar os descritivos componentes 
do principal e os acessórios incidentes para efeito da liquidação daquela 
obrigação.
Nessa correlação entre o núcleo da antecipação bancária e o elemento 
que define o financiamento, tem-se uma situação unívoca em relação ao 
proveito econômico emergente a favorecer o tomador, posto que, de posse 
daquele numerário liberado, terá a perspectiva de direcionar a atividade 
produtiva, sempre atento ao vencimento anotado no contrato entabulado, 
em atenção ao principal acompanhado dos acessórios que integram a 
dívida contraída.
Comprovado que o valor financiado não teve a destinação prevista, será 
antecipado o vencimento do contrato e, conseqüentemente, deverá ocorrer 
o cumprimento da obrigação, inclusive com possibilidade de multa."

Ainda que a utilidade dessas distinções seja, basicamente, voltada 
para contratos relacionados à exportação, cabe avaliar se é conveniente 
dar tratamento jurídico diferenciado às situações de capital de giro e de 
adiantamento de capital para equipamentos, de modo a se preservar um mínimo 
de garantias ao fomentador de reaver seus recursos em caso de insucesso 
da empresa e/ou do empreendimento, considerando o momento em que os 
recursos são postos à disposição do tomador e a sua efetiva utilização. 

3.5. A remuneração do contratante

A destinação de recursos ao setor privado é objeto das preocupações tanto 
da Lei nº 4.320/64, ao tratar das subvenções econômicas, como, em especial, da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, que assim dispõe em seus arts. 26 e 27:

“Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir 
necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser 
autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de 
diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos 
adicionais.
§ 1o O disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive 
fundações públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas 
atribuições precípuas, as instituições financeiras e o Banco Central do 
Brasil.
§ 2o Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos 
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e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição 
de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição 
ou aumento de capital.
Art. 27. Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física, 
ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos 
financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos 
definidos em lei ou ao custo de captação.
Parágrafo único. Dependem de autorização em lei específica as prorrogações 
e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a 
concessão de empréstimos ou financiamentos em desacordo com o caput, 
sendo o subsídio correspondente consignado na lei orçamentária.”

A remuneração do contratante/financiador é representada pela taxa de 
juros, que deve ser objeto de fixação em lei. 

Nesse ponto, cabe citar o bem lançado Parecer nº 30/2001 – ASA, da 
lavra do Procurador do Estado do Rio de Janeiro Alexandre Santos de Aragão. 
Ali se concluiu que:

“I – Aos empréstimos realizados pelo Poder Público no exercício da 
atividade administrativa de fomento não se aplica a legislação federal 
de regência dos empréstimos entre particulares, desprovidos de interesse 
público.
II – Os arts. 26 e 27 da Lei de Responsabilidade Fiscal admitem os 
empréstimos de verba pública a particulares, se (1) autorizados em lei 
específica, a exemplo do disposto no Decreto-lei nº 08/75, que instituiu 
o FUNDES, (2) previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e (3) no 
orçamento, e, ainda, (4) desde que os respectivos encargos financeiros 
sejam compatíveis com os do mercado.
III – Para que os encargos dos financiamentos feitos pelo Estado à iniciativa 
privada a título de fomento sejam inferiores aos do mercado, os recursos 
têm que (1) advir de empréstimos tomados pelo próprio Estado com este 
objetivo, caso em que não poderão ter juros menores dos que os que lhe 
foram impostos, ou (2) haver lei específica que admita e estabeleça critérios 
objetivos e suficientes para a fixação de juros subsidiados.
IV – Em razão do exposto na segunda parte do item anterior – III, o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro pode avaliar a conveniência político-
administrativa de alteração do Decreto-lei nº 08/75, que instituiu o Fundo 
de Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDES, para que sejam 
atendidos os condicionamentos da parte final do caput do art. 27 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.”

De fato, de duas uma; ou os juros são subsidiados, hipótese em que deve 
haver algum benefício de interesse público a ser atendido – tais como a geração 
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de empregos, de renda e de qualidade de vida na região fomentada – ou não se 
justifica a presença do Estado praticando juros de mercado em competição com 
as entidades bancárias privadas integrantes do Sistema Financeiro Nacional, 
já que estaria o Poder Público violando as condicionantes previstas no caput 
do art. 173 da Constituição Federal para o exercício de atividade econômica 
(financiamento de atividades).

A lei instituidora do fundo de fomento deve ser precedida de parâmetros 
técnicos, de adequação à realidade do mercado, já que a análise econômica do 
direito deve ser reconhecida como instrumento hábil a orientar um controle de 
razoabilidade da lei – e do contrato dela decorrente – de modo a não colocar 
os agentes administrativos sob risco de responderem por improbidade, fazendo 
financiamentos sem suficiente remuneração ou garantia.

Nesse passo é que o controle de resultados costuma ser implacável, posto 
que bem mais amplo que um controle apenas de legalidade e prévio (sem 
dispor dos elementos que só ao final vão ser conhecidos).

3.6. O acompanhamento da execução do contrato de 
financiamento

Após definidos o objeto (financiamento), finalidade (recuperação 
econômica das entidades federadas) e as partes, cabe passar ao exame do 
conteúdo do contrato de financiamento.

O valor, em moeda corrente nacional, deve se ater aos limites mínimo 
(para viabilizar a atividade) e máximo (para preservar a capacidade de o 
fundo financiar outros investimentos) estabelecidos em lei (que, para tanto, 
deve ser dotada da fonte de recursos viabilizadora); igualmente os prazos de 
execução do projeto e de amortização devem guardar compatibilidade com 
o princípio da razoabilidade, de modo a se permitir, em função da realidade 
do mercado, uma razoável maturação do investimento durante o período de 
carência. Trata-se, no mais, de matéria negocial.

A probidade administrativa recomenda a abertura de conta-corrente 
bancária específica para o financiamento e que as liberações de recursos sejam 
compatíveis com a capacidade de controle da Administração fomentadora 
sobre o cumprimento das condições exigidas para o financiamento.

Em decorrência disso, no que concerne à execução do contrato, duas 
circunstâncias se destacam; a primeira ligada à vinculação da utilização dos 
recursos àquilo que foi pactuado e desejado pela lei; a segunda relacionada aos 
problemas que podem acontecer em caso de inadimplemento ou de extinção 
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do financiado.

Cabe, pois, à agência de fomento fiscalizar a execução do contrato, 
devendo ser estabelecidas claramente as condições de pagamento – local e 
forma – e de apresentação de relatórios e outras obrigações acessórias, assim 
como o devido processo legal para a apuração de inadimplemento, ensejador 
do rompimento do vínculo e antecipação do vencimento da contratação10.

Não basta que sejam estabelecidas apenas condições negativas (entre as 
quais deve se prever, na forma do art. 195, §3º, CF, a inexistência de débitos 
não só com o Estado fomentador, mas, também, com o Sistema de Seguridade 
Social e com as entidades federadas). Devem ser fixados parâmetros positivos, 
de resultados a alcançar.

Ressalte-se, ainda, que a parte econômica do contrato – ou seja, da 
adequação do financiamento aos objetivos ensejadores do fomento – costuma 
caber a um órgão ou entidade técnica, enquanto a análise da parte financeira 
deve caber a uma instituição financeira – banco ou agência de fomento. 

Fundamental, ainda, que se atente para o art. 42 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal:

“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos 
últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa 
que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas 
a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade 
de caixa para este efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão 
considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final 
do exercício.”

Em outras palavras, as obrigações de pagamento de parcelas a financiar 
um vencimento em orçamentos de outros governos devem ser supridas 
pelos recursos reservados pelos investidores. Daí a importância dos fundos 
especiais, Afinal, o projeto político do sucessor não pode ficar financeiramente 
inviabilizado pelas obrigações assumidas pelo antecessor, que comprometam 
a disponibilidade orçamentária. Reforce-se, pois, o papel do plano de 

10 No caso do Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 4.534, de 04 de abril de 2005, prevê que o 
Fundo será administrado pela Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro – INVESTE-
RIO; esta terá atribuição para analisar a viabilidade jurídica, técnica e econômico-financeira 
dos empreendimentos e propor à Comissão Permanente de Políticas para o Desenvolvimento 
Econômico – CPPDE, a aprovação ou não dos financiamentos. 
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desenvolvimento previsto no art. 174, CF.

Conclusões

A Constituição Federal instituiu um método para a sua efetividade e 
para a segurança das relações jurídicas; o descumprimento das normas 
constitucionais, deixando de tornar efetivos os seus comandos, representa 
o próprio fracasso do ordenamento jurídico e da democracia, devendo-se 
buscar, em cada texto legal, a sua verdadeira essência, com vistas ao bem-
estar geral.

Os investidores que aportarão os recursos indispensáveis ao 
desenvolvimento econômico só adquirem segurança com o pleno conhecimento 
das “regras do jogo”. Se a intervenção estatal na economia não é considerada 
uma atividade vinculada (ao planejamento), reina a incerteza e fogem os 
recursos. Deve haver limitações e transparência nas interferências do Estado 
no mercado.

O plano é um limitador para a criação de entidades pelo Estado assim 
como para outorga de benefício de fomento, podendo se falar em força 
vinculante do planejamento. As intervenções – premiais, concorrenciais ou 
sancionatórias – não são livres ao administrador.

Esta, em síntese, a idéia de acordo de programa como instrumento 
de implementação de um plano de desenvolvimento11. Sem parâmetros de 
resultados a alcançar, a fiscalização da execução do contrato, no que concerne 
ao atingimento dos objetivos estabelecidos em lei, fica prejudicada.

Assim, os programas de desenvolvimento regional podem ser objeto 
de fomento estatal, com juros subsidiados, se assim for estabelecido 
em lei, que deve ser precedida das análises técnicas de razoabilidade de 

11 Tema já abordado em SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo das concessões. 
5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 451-463.
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Um passeio secular pelos caminhos 
jurídicos da modernidade sob o norte 

da legalidade e dos direitos funda-
mentais 1

Arícia Fernandes Correia
Professora de Direito da UERJ, Doutoranda em Direito Público 

e Mestre em Direito da Cidade pela UERJ. Procuradora do 
Município do Rio de Janeiro

1. Intróito: Produtos jurídicos com a marca da 
Modernidade 2. Estado-Legislador: Leitura Clássica 
(Liberal) do Princípio da Legalidade e Positivação 
dos direitos fundamentais (negativos). 3. Estado-
Administrador: o Estado Social e a promoção dos 
direitos fundamentais (positivos). 4. Crises: da Lei 
e da Administração. 5. Estado-Juiz: a efetivação dos 
direitos fundamentais: controle de constitucionalidade 
das leis e sindicância do mérito administrativo. 6. Crise  
do Judiciário e do Estado Moderno. 7. Superando as 
Crises: Constitucionalismo, Participação, Democracia 
e Redimensionamento do Espaço Público.

1. Intróito: Produtos jurídicos com a marca da 
Modernidade

Suponha-se que um único homem dite as leis de toda uma nação, 
administre todos os negócios públicos, faça justiça como melhor lhe aprouver 
e que, porque supostamente investido de poderes divinos, esteja acima das 
leis e dos demais homens mortais: meros súditos. 

Era assim o Monarca Absoluto: a própria fonte do Direito (SÉRVULO 
1 Monografia relativa à disciplina “Teoria dos Direitos Fundamentais”, ministrada pelo Pro-
fessor-Doutor Daniel Sarmento, do Curso de Pós-Graduação em Direito da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro.
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CORREIA, 1987:19) 2, o grande Leviatã (HOBBES, 1651). 3

Com a substituição do poder divino por uma base racional, surgiu, então, 
uma outra faceta do Estado Absoluto: o Estado de Polícia, onde a lei não obrigava 
o soberano, a atividade discricionária era ilimitada (NOVAIS, 1987:27-29) 4, a 
justiça, o conluio entre o monarca e os juízes para a manutenção dos privilégios 
da nobreza, em suma: um “Estado acima do Direito” (NOVAIS, 1987:30).

Com o contexto favorável do Renascimento e da Ilustração, os ventos 
da modernidade começaram a soprar a favor da burguesia, que engendrou 
“la ideologia liberal, com la finalidad de permitir al individuo burgués, no 
sólo el libre desarollo de su actividad económica, sino la dirección del poder 
político” (PECES-BARBA, 1999:118) 5, valendo-se, para tanto, de uma 
poderosa arma: os direitos fundamentais. Era o momento de afirmar, contra a 
“actuação potencialmente arbitrária do Príncipe, a existência, na esfera de cada 
homem, de um núcleo de direitos naturais concebidos como direitos subjetivos 
insuscetíveis de invasão por parte do Estado.” (NOVAIS, 1987:32). 

De seu turno, a laicização do direito natural (HUGO GRÓCIO), contribuindo 
para a mudança “de uma sociedad teocéntrica a uma sociedad iuscéntrica” 
(PECES-BARBA, 1999:135), tornou racional também o Direito. Nasceram, 
então, os direitos fundamentais sob o signo do jusnaturalismo racionalista, 
transportando-se para a idéia de direitos humanos as características de 
universalidade e generalidade que desde a Antigüidade caracterizaram os 
direitos naturais, mas desta feita sob o influxo, não da inspiração divina, da 
axiologia transcendente ou da pura imitação da natureza, mas da razão: a razão 
correspondeu, desta forma, à “carta de alforria da lei humana”(MONCADA, 
2002:38).6 
2 SÉRVULO CORREIA, José Manuel. Legalidade e autonomia contratual nos contratos 
administrativos. Coimbra: Almedina, 1987. 
3 HOBBES, Thomas. O Leviatã, 1651. Hobbes, todavia, não atribui um direito divino ao 
soberano absoluto, como os teólogos políticos de sua época, porque legitima o Absolutismo 
no pacto social, pelo qual todos abrem mão de sua liberdade a favor do “grande Leviatã a que 
se chama Estado, ou Cidade, que nada mais é senão um homem artificial, de maior estatura e 
força que o homem natural, para cuja proteção e defesa foi projetado.” 
4 NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma teoria do Estado de Direito. Coimbra: Boletim 
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1987. 
5 PECES-BARBA MARTINEZ, Gregório. Curso de derechos fundamentales. Madrid: Uni-
versidad Carlos III, 1999. 
6 MONCADA, Luís S. Cabral de. Ensaio sobre a lei. Coimbra: Coimbra, 2002. Depois, à razão 
se aliará a vontade do povo na síntese rousseauniana da soberania popular: a lei. 
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Por sua vez, as teorias contratualistas liberais serviram como fundamento de 
legitimidade da monopolização da produção legislativa e da força pelo Estado: este, 
na versão hobbesiana do Estado Absoluto, seria o criador exclusivo das normas 
jurídicas coercitivas – equiparando-se, assim, o Direito ao Estado –, enquanto  na 
versão lockeana 7 a elas teria de se submeter para que os indivíduos aceitassem 
o pacto social: nascia assim o Estado de Direito  8, então, Estado Liberal.

De acordo com a concepção contratualista de John Locke acerca 
de soberania, os homens só abdicariam de uma liberdade total, limitada 
apenas pelas leis da natureza, se houvesse uma garantia de que sua vida, sua 
liberdade e, principalmente, sua propriedade teriam uma garantia sólida: a 
lei. (SÉRVULO CORREIA, 1987:21) Por isso, a manutenção dos direitos 
fundamentais como garantia das liberdades individuais contra o arbítrio do 
Estado, antes Absoluto, depois das revoluções liberais, de Direito, dependerá, 
primordialmente, do princípio da legalidade. 

Para evitar, todavia, que o endeusamento da lei conduzisse ao arbítrio 
do Legislador, o pensamento liberal engendrou “alguns expedientes 
constitucionais, dos quais os principais são dois: a) a separação dos poderes 
(...); e b) a representatividade (...).” (BOBBIO, 1995:39) 9. 

A especialização das funções estatais e a respectiva afetação a órgãos 
independentes e harmônicos entre si – o Legislativo, o Executivo e o Judiciário 
– foram concebidas por Montesquieu como garantia da liberdade individual, 
graças à “divisão do poder” (estatal) 10. A “separação dos poderes” propiciou, 
outrossim, o surgimento do direito administrativo, pela especialização da 
7 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo. Tradução Alex Marins. São Paulo: Martin 
Claret, 2004.
8 Em monografia acerca do tema, Novais revela quais sejam os componentes essenciais do 
Estado de Direito: um núcleo formado pela liberdade e pelos direitos fundamentais, enquanto 
limitações jurídicas do Estado e dos titulares do poder (NOVAIS, 1987:16), características 
que, segundo o mesmo autor, serão mantidas no Estado Social. Saliente-se, outrossim, que o 
Estado de Direito de que trataremos será o concebido sob o modelo do Rechstaat, do continen-
te europeu, e não o do rule of law, not of men britânico, com repercussões para a concepção 
original do princípio da legalidade: enquanto este é fruto de um processo legislativo dialético, 
se desenvolve paulatinamente no interior do próprio processo histórico, marcado por uma 
permanente tensão, aquele traz a idéia de ruptura radical com o Ancién Regime e se baseia na 
imposição unilateral das regras pelo Parlamento (em tese representante da volonté general), 
razão por que dele se extrairá com vigor a concepção absolutista da lei. 
9 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995.
10 O poder é uno; suas funções é que são distribuídas por órgãos estatais diversos. Feita esta 
ressalva de uma vez por todas, a alusão à expressão “separação dos poderes”, porque consa-
grada, terá, doravante, sempre implícita uma tal correção.
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função administrativa e pela “necessidade de estabelecer um equilíbrio entre as 
prerrogativas administrativas e os direitos dos cidadãos” (CASSESSE, 1994:55)11 
e o desenvolvimento autônomo, também, da atividade jurisdicional, mais tarde 
aperfeiçoado com o constitucionalismo e o controle abstrato das leis. 

Por sua vez, graças ao mecanismo da representatividade concebido por 
Rousseau 12, o povo – e não o legislador – seria o único titular de soberania, 
que a exerceria através das leis de que aquele, como mero delegatário, seria 
autor, respeitando-se, assim, o princípio democrático e afastando-se, da 
mesma forma, o arbítrio do Monarca. O homem moderno, nesta concepção, 
só obedeceria a si próprio e por isso, não apesar da lei mas justamente através 
da lei, continuaria livre.

Deste breve panorama extrai-se que os princípios liberais da Modernidade, 
historicamente co-originários ao da legalidade, serão, pois, “a garantia dos 
direitos e liberdades [em uma palavra, direitos fundamentais], a separação 
dos poderes  e a soberania popular” (SÉRVULO CORREIA, 1989:34), todos 
ligados à figura do Estado de Direito. 

Num anúncio bastante sucinto, estes são os caminhos jurídicos da 
modernidade que pretendemos percorrer, seguindo o seguinte roteiro: i) 
analisando a concepção clássica, liberal, de seus postulados; ii) a respectiva 
crise e seus possíveis iii) novos rumos.

Nesta última perspectiva, a análise da evolução histórica destes produtos 
jurídicos gravados com a marca da modernidade – que, doravante, terão 
como ponto de partida as revoluções liberais do século XVIII (Americana e 
Francesa)13 e não mais a centralização absolutista do poder estatal ocorrida 
a partir do século XV – permitirá que se esbocem novas trilhas: i) uma nova 
leitura do princípio da legalidade, ii) da doutrina da separação dos poderes 
e seus consectários, com novas formas de legitimação para cada uma das 
atividades estatais e, conseqüentemente, da soberania popular e iii) das novas 
dimensões dos direitos fundamentais.  

Vamos, então, tratar de percorrer todos estes caminhos, porque a viagem 
11 CASSESSE, Sabino. Las bases del derecho administrativo. Madrid: INAP, 1994.
12 ROUSSEAU, J. J. Do contrato social: princípios do direito político. Tradução e coment. de 
J. Cretella Junior e Agnes Cretella. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
13 A Revolução Gloriosa, porque inglesa, não será nosso ponto de referência, considerando-se as agudas 
diferenças entre o desenvolvimento do direito anglo-saxão e do europeu-continental, embora o pensamento 
lockeano seja a porta de entrada dos direitos fundamentais por uma via então jusnaturalista.
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é longa ...  14

2. Estado-Legislador: leitura clássica do princípio da lega-
lidade e Positivação dos direitos fundamentais (negativos)

Substituída a soberania do monarca, teoricamente, pela do povo, 
consubstanciada na vontade geral esboçada por Rousseau 15, a nova fonte de 
legitimidade do poder era a lei. 

2.1 O Império da Lei

No Estado Liberal, a lei, como garantia máxima da liberdade (burguesa) 
contra o arbítrio do governante, através da proteção da esfera indisponível da 
autonomia individual, era a principal fonte do Direito. 

“O Estado em causa é o Estado-Legislador e a lei o seu brasão pois que 
a ela compete instituir o Direito.” (MONCADA, 2002:53)  Era o “Império da 
Lei” (NOVAIS, 1987:87), o “Estado Legislativo”, onde vigorava o “dogma 
da perfeição da lei” (OTERO, 2003:151) 16 e o primado da  “onipotência do 
legislador”. (BOBBIO, 1995:38)

Supostamente perfeita, a lei (ordinária), inspirada nos ideais jusnaturalistas, 
era formada por normas gerais e abstratas, o que asseguraria a universalidade de 
seus destinatários e a isonomia de sua potencial aplicação. Em sendo, todavia, o 
Parlamento formado por representantes da burguesia, a lei acabou se tornando 
formal e “neutra para os conflitos distributivos”. (SARMENTO, 2003:23) 17 

Como forma de assegurar a certeza e a previsibilidade almejadas por uma 
burguesia ávida por adquirir e contratar, a segurança jurídica proporcionada 

14 Longa, porém cheia de atalhos para evitar que se torne enfadonha: onde o local é universal-
mente conhecido no mundo jurídico, colocar-se-á apenas uma placa de sinalização, evitando-se 
a repetição extenuante; dito de outro modo, dados jurídicos universalmente partilhados pela 
comunidade jurídica serão mencionados, mas literalmente en passant.
15 Na arguta observação de Sarmento (2004, p. 23), “a democracia, conceito central do pensa-
mento de Rousseau, foi por muito tempo postergada, já que os direitos políticos foram conferidos 
apenas à burguesia, através da instituição do voto censitário.” 
16 OTERO, Paulo. Constituição e legalidade administrativa: a revolução dogmática do direito 
administrativo. In: TAVARES, André Ramos; FERREIRA, Olavo A. V. Alves; LENZA, Pedro. 
(Orgs.). Constituição Federal: 15 anos, mutação e evolução, comentários e perspectivas.  São 
Paulo: Método, 2003.
17 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2004. 
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pela lei veio a ser reforçada por uma técnica legislativa de definição minuciosa 
das condutas, com pretensões de exaurimento da matéria legislada. E porque 
o “burguês estava acima do cidadão” (CANOTILHO, 1998:93) 18 , a lei 
ordinária tornou-se o centro da ordem jurídica, sendo o Código Civil – cujo 
exemplo liberal mor é o Napoleônico, de 1804 – considerado a constituição da 
sociedade civil, que iria garantir, com a solidez da lei, o exercício autônomo e 
“volúvel” da vontade particular, privilegiando-se, assim, a liberdade individual, 
a igualdade formal e a propriedade. 

A lei – e também a Constituição – tornaram-se, desta forma, a forma 
de laisser a “mão invisível do mercado” (ADAM SMITH)  passer e (tout) 
faire...   

2.2 Positivação Liberal dos Direitos Fundamentais: 
Negativos 

Como reforço indireto à autonomia privada, a Constituição, que passou 
a reger as relações entre Estado e indivíduo, fruto de um intenso movimento 
constitucionalista, tratou de impor limites à atuação estatal através da positivação 
de direitos fundamentais negativos: os direitos civis e políticos, de abstenção 
do Estado, justamente como respaldo ao livre jogo dos interesses privados 
somente disciplinado pela lei ordinária no que fosse relevante para o “Estado 
Burguês de Direito”. (CARL SCHMITT) 19 Afinal “el legislativo (...), a partir 
del Estado Liberal, será el ´autor´ de los derechos fundamentales”. (PECES-
BARBA, 191:141)

Dada a separação entre Estado e indivíduo, público e privado, típicas do 
Estado liberal clássico, os direitos fundamentais limitaram-se, porém, a direitos 
de defesa, contra a “ingerência [estatal] na (...) esfera pessoal (liberdade, 
privacidade, propriedade, integridade física etc)” (SARLET, 2000:118) do 
particular 20.

18 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 
Coimbra: Almedina, 1998.
19 Mais tarde, já no fim do século XIX, transplantou-se para o direito constitucional, em matéria 
de direitos fundamentais, a categoria civilista do direito subjetivo, então, “direito subjetivo 
público” (JELLINEK) deduzido em face do Estado para a proteção da esfera intangível da 
autonomia individual.
20 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais e direito privado: algumas considerações 
em torno da vinculação aos particulares dos direitos fundamentais. In: ______. (Org.). A Cons-
tituição concretizada: construindo pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2000.
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Na consagração dos direitos fundamentais de primeira geração se esgotou, 
todavia, a importância revolucionária do jusnaturalismo: depois da tomada do 
poder, os revolucionários burgueses, seus beneficiários, quiseram “petrificar 
aqueles direitos que antes propunham contra o poder do estado” (SOUZA 
NETO, 2002:49) 21: foi o que se deu através da “positivação dos direitos 
naturais” (MAURO CAPPELLETTI), primeira semente do positivismo 
jurídico22, que, plantada num solo já fertilizado pelo processo de secularização, 
acabou reduzindo o Direito, já apartado da Moral, à lei.

2.3 Separação dos Poderes, Onipotência do Legislador e seus 
consectários

E, para garantir que a vontade da lei fosse respeitada, a doutrina de 
Montesquieu acerca da “separação dos poderes”, concebida para dividir o 

21 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Jurisdição constitucional, democracia e racionalidade 
prática. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
22 SOUZA NETO (2002:21) demonstra, na obra citada, a existência de um “vínculo histórico 
entre liberalismo e positivismo”. Este vínculo, todavia, só virá a se firmar depois de positivado 
o direito natural, até porque a origem jusnaturalista do liberalismo (firme na idéia de que os 
direitos pré-existiriam ao Estado, limitando-o e obrigando-o a, através da razão, deduzi-los da 
natureza) irá conviver em permanente conflito com o princípio democrático (que, desconhecendo 
direito anterior ao Estado, considerá-lo-á fruto da vontade do povo soberano). 
23 É recorrente – porém insubtraível – neste ponto a alusão à Declaração dos Direitos do Ho-
mem e do Cidadão, aprovada na França de 1789, no que toca ao seu célebre artigo XVI: “Toda 
sociedade na qual a garantia dos direitos não está assegurada, nem a separação dos poderes 
determinada, não tem Constituição.” 
24 Nem mesmo Montesquieu concebeu a especialização dos órgãos do poder como separação 
absolutamente rígida, condescendendo com intervenções recíprocas, ainda que de maneira 
atípica. Eisenmamm, em análise da obra, salienta que: 
Des trois autorités étatiques, deux – le Parlament et le Gouvernement – ne sont donc ni mai-
tresses d´une fonction ni spécialisées dans une seule fonction; la troisième – les Tribunaux 
-, si elle n´intervient dans l´execcice que d´une seule fonction, ne l´exerce pas sans partage.  
(EISENMANN, Charles. L´esprit des lois et la séparation des pouvoirs. Mélanges R.Carré de 
Malberg. Paris: Librarie du Recueil Sirey, 1933, p. 172. Cf., também, ALTHUSSER, Louis. 
Montesquieu, a política e a história. Lisboa, 1977. A França, todavia, embora berço do gê-
nio político de Montesquieu, não aderiu à teoria dos controles recíprocos entre os órgãos do 
poder, preferindo, por questões históricas – principalmente a “repulsa popular contra o abuso 
da função jurisdicional exercido pelas altas cortes de justiça no tempo do ancien régime” 
(CAPPELLETTI, Mauro. Repudiando Montesquieu? A expansão e a legitimidade da Justiça 
Constitucional. Revista Forense, v. 366, p. 134) –, manter-se originalmente fiel apenas à rigidez 
da especialização funcional entre Legislativo, Executivo e Judiciário. 
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poder entre vários órgãos como forma de assegurar a liberdade individual – a 
ponto de se tornar um dogma do Estado Moderno 23 –, mas, difundida, como 
rígida especialização funcional 24, acabou concorrendo, ao invés de evitar, para 
a primazia do legislador, único representante da vontade popular, na acepção 
rousseauniana de liberdade como obediência a si próprio.

Desta forma, a metáfora montesquiana de que para a Administração “as 
leis são os olhos do príncipe” (MONTESQUIEU, 1979:207) 25 e de que o juiz 
é “a boca que pronuncia as palavras da lei” (MONTESQUIEU, 1979:301) 

Neste viés, impedindo a fiscalização dos atos administrativos e legislativos pelo Judiciário, 
desenvolveu-se: i) o contencioso administrativo, com o monopólio da jurisdição administrativa 
pelo Conséil d´État e ii) o controle preventivo de constitucionalidade: dos projetos de lei e não 
das leis já postas no ordenamento jurídico. 
O sistema dos checks and balances – dos freios e contrapesos entre os órgãos do poder –, em-
bora desenvolvido por BOLINGBROKE na Inglaterra, floresceu, com vigor, para além do Atlântico, 
mais precisamente no constitucionalismo norte-americano, como “corretivos eficazes ao rigor 
de uma separação rígida de poderes ...”. (BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: 
Malheiros, p. 140) Neste contexto, a separação dos poderes permeou os trabalhos de elaboração 
da Constituição norte-americana, ao ponto de Madison, num dos artigos de “O Federalista”, 
ponderar que: 
A acumulação de todos os poderes, legislativos, executivos e judiciais, nas mesmas mãos, sejam 
estas de um, de poucos ou de muitos, hereditárias, autonomeadas ou eletivas, pode-se dizer 
com exatidão que constitui a própria definição da tirania. (HAMILTOM, Alexander; JAY, John; 
MADISON, James. Os Artigos  Federalistas, 1787-1788. Tradução de Maria Luíza Borges. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. Artigo XLVII) 
Segundo Cappelletti, 
Na realidade, a estrita separação, French style, dos poderes governamentais, se de inspiração 
realmente montesquiana ou não, estava a milhas de distância do tipo da separação dos poderes 
praticamente ao mesmo tempo adotada pela Constituição americana. A separação dos poderes 
na América é melhor caracterizada como ´freios e contrapesos´.
Ocorre que a América adotou a teoria da “separação dos poderes” e a doutrina dos controles recí-
procos como forma não tanto de garantia das liberdades individuais em face do Estado, estivesse ele 
encarnado sob que forma orgânica fosse: executiva, legislativa ou jurisdicional, mas, principalmente, 
como mecanismo de divisão horizontal do poder – ao lado da divisão vertical concebida no seio do 
federalismo, de que foi mater –, com vistas à eficiência estatal. Segundo GRAU, “a ́ separação dos 
poderes´ é, em Montesquieu, um mecanismo imediatamente voltado à promoção da liberdade do 
indivíduo; para os federalistas norte-americanos, ela está imediatamente voltada à otimização do 
desempenho das funções do Estado, fundando-se também no princípio da divisão de trabalho” 
(GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 
226), de tal forma que a doutrina não significou “um equilíbrio permanente entre os ´poderes 
separados´, mas sim a predominância cíclica de cada um deles.” (PIÇARRA, Nuno. A separação 
dos poderes como doutrina e princípio constitucional. Coimbra: Coimbra, 1989)
25 Carré de Malberg. Paris: Librarie du Recueil Sirey, 1933, p. 172. Cf., também, ALTHUSSER, 
Louis. Montesquieu, a política e a história. Lisboa, 1977. 
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acabou por reduzir o administrador público e o juiz a meros autômatos na tarefa 
de subsunção das leis, pretensamente disciplinadoras de todos os aspectos da 
vida jurídica a que era dado o Estado absenteísta se imiscuir.

Neste viés, a fórmula liberal da legalidade, para o particular, de um 
lado, seria a de que tudo lhe era dado fazer na ausência de lei e, do outro, 
para a Administração, de que só se podia fazer o que a lei expressamente 
prescrevesse. 26

Quanto ao juiz, a doutrina da “separação dos poderes” serviu, neste 
diapasão, como “justificativa jurídico-filosófica da fidelidade ao Código” 
(BOBBIO, 1995:79), que atingiu seu ápice com a Escola da Exegese, baseada 
num modelo dedutivo e silogístico inspirado no racionalismo de inspiração 
cartesiana que pretendeu tornar a interpretação da lei uma operação quase 
matemática de aplicação do direito. 

Silogismos lógicos perfeitos geraram a crença, no âmbito do positivismo 
clássico27, na existência de soluções interpretativas unívocas. (SOUZA NETO, 
2002:134-135)

A idéia de completude do sistema normativo, apesar da pretensão de 
onipresença da lei, se firmou pela técnica do preenchimento, intra-normativo, 
de suas possíveis lacunas e da resolução, por métodos racionais, de hipotéticas 
antinomias. Teve aí seu lugar a Escola Histórica do Direito que, através de 
26 Esta concepção francesa do princípio da legalidade administrativa, como vinculação posi-
tiva do administrador público à lei, diferiu da adotada pelo direito alemão, no qual diante da 
inexistência de lei haveria liberdade para agir, numa chamada vinculação negativa. No direito 
brasileiro, há uma definição clássica, nos moldes da francesa, a respeito desta diferenciação de 
cunho liberal, da lavra de Hely Lopes Meirelles, segundo o qual: “Na Administração Pública 
não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto ao particular é lícito fazer tudo que a lei não 
proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular 
significa ‘pode fazer assim’; para o administrador público significa ‘deve fazer assim’.” (Direito 
administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 82-83): cf, a propósito, respectiva-
mente, o artigo 5º, inciso II, em cotejo com o artigo 37, caput, da Constituição Brasileira.
27 O normativismo kelseniano, com suas leis-moldura, e o positivismo analítico de Hart, com 
suas normas de textura aberta, quiseram, ao entender a decisão jurisdicional como ato de pura 
vontade, acusar qualquer solução interpretativa – e não apenas uma – de (arbitrariamente) pos-
sível. Algum mérito, todavia, houve nesta posição “neopositivista”: a de apostar, ainda que de 
forma “pejorativa”,  na atividade criativa do juiz; o demérito se deveu, todavia, justamente ao 
fato de entender que qualquer escolha seria possível, negando-lhe, assim, a controlabilidade 
que só os pós-positivistas viriam a, mais tarde, oferecer.
28 Note-se que, apesar de contrária à ideologia liberal que concebia o direito como fruto da 
razão humana universal, pregando, ao contrário, uma visão historicista do fenômeno jurídico, a 
Escola Histórica acabou por contribuir, tanto quanto a Escola da Exegese, para o aprimoramento 
da metodologia jurídica positivista.     
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seu principal expoente, Savigny, engendrou os métodos tradicionais de 
interpretação da lei, de forma que, quer pela sua letra expressa, quer por 
métodos que a subentendessem, de forma sistêmica, do aparato normativo, 
mais uma vez tivesse prevalência a vontade última do legislador na revelação 
do direito. 28 

Neste sentido, a técnica da “completude e coerência sistêmica do 
ordenamento” – que SOUZA NETO qualifica como um “sistema jurídico 
estático” (2002:80) – teve como principal objetivo a neutralidade do juiz, 
verdadeiro “servidor da lei” (SOUZA NETO, 2002:83), como, também, do 
administrador público, que passou a ser enjaulado por uma pré-fabricada 
“reserva total” (NOVAIS, 1987:94) 29 de legalidade administrativa para a 
prática de todo e qualquer ato administrativo. 

No Estado-Legislativo, pois, ao legislador passou a ser dado o privilégio da 
razão (autônoma) e da vontade (soberana), sendo esta subtraída, todavia, tanto da 
Administração, quanto do Judiciário, enquanto aquela resumida a uma postura 
mecanicista e estritamente cognitiva. Desenvolve-se, então, sobremaneira, toda 
uma teoria da interpretação das leis, que levaria à revelação da vontade (única) 
do legislador e não da decisão, quer administrativa, tampouco jurisdicional.

No âmbito desta absolutização da lei, os princípios jurídicos equivaliam 
a mera “fonte subsidiária do direito” (MAIA E NETO, 2001:68) 30

A separação dos poderes, por outro lado, promoveu a “separação entre 
Política e Direito” (SOUZA NETO, 2002:82), contribuindo, assim, com mais 
um ingrediente, para uma concepção formal de controle abstrato de normas 
e para a teoria da insindicabilidade jurisdicional do mérito administrativo, 

29 Novais anota que o princípio da legalidade administrativa, corolário da separação dos 
poderes e da primazia da lei enquanto produto da modernidade, seguiu a seguinte evolução: 
1º) preferência ou prevalência da lei; 2º) reserva de lei (apenas para liberdade e propriedade 
individuais) e 3º) princípio da reserva total de lei (sem “administração pura”) (1987:94), de 
forma que a Administração Pública tentou escapar da clausura legal, inclusive para assuntos 
além da liberdade e propriedade, através da teoria da discricionariedade administrativa, a qual, 
por sua vez, ao invés de garantir um mínimo de autonomia administrativa para a boa gestão da 
coisa pública, acabou se transformando no “caballo de Troya dentro del Estado de Derecho” 
(HANS HUBER).
30 MAIA, Antônio Cavalcanti; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Os princípios do Direito e 
as perspectivas de Perelman, Dworkin e Alexy. In: PEIXINHO, Manoel Messias; GUERRA, 
Isabela Franco; NASCIMENTO FILHO, Firly. (Orgs.) Os princípios na Constituição de 1988. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001.
 31 Como é cediço, a origem do controle abstrato das leis está no julgamento do caso Marbury 
versus Madison por Marshall, em 1803.
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porquanto ambos – a lei e o ato administrativo – tratados como questões 
políticas e não jurídicas (ou não “juridicizáveis”).

2.3.1 Controle formal de constitucionalidade das leis

Na origem do sistema de controle de constitucionalidade das leis 31 – que 
leva até hoje a marca da “tensão entre democracia e constitucionalismo” 
(BINENBOJM, 2001:47-48) 32 ou, dito de outra forma, do “equilíbrio 
entre vontade geral (lei) e interesse do indivíduo (protegido pelo direito 
fundamental)” (NINO, 1991:97) 33 –, o papel do Judiciário, por deferência ao 
Estado-Legislador, era bastante parcimonioso. 34 

Segundo Griffin (2003:11) 35, o sistema de judicial review do século 
XVIII – que ele chama de Marshall Era 36 – apresentava elementos, a par 
dos coincidentes com os sistemas de controle de constitucionalidade atuais, 
típicos de sua época, entre os quais, “(1) the doubful case rule; [and] (2) a 
much different understanding of the relation between law and politics”. 

De acordo com o doubtful case rule, “legislation could be overturned 
only if there was no doubt about its unconstitutionality” (SNOWISS, 1990). 37  
Quanto à segunda peculiaridade, bem ilustrou Nelson que "Chief Justice John 
Marshall drew a line (...) between the legal and the political matters.” (8) 38

A neutralidade exigida do juiz ordinário era, desta forma, reclamada, 

32 BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional brasileira: legitimidade democrática 
e instrumentos de realização. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
33 NINO, Carlos Santiago. Los fundamentos del control judicial de constitucionalidad. In: 
Cadernos y debates: fundamentos y alcances del control judicial de constitucionalidad. Madri: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1991.
34 Deve-se sinalizar que a idéia de contrapôr o direito fundamental à própria lei nasceu no 
sistema  de controle de constitucionalidade americano e só bem mais tarde veio a ser aceito 
pelo continente europeu, mas, de qualquer forma, a priori, houve deferência do Judiciário ao 
Parlamento, conforme se virá de expor.
35 GRIFFIN, Stephen. The age of Marbury: judicial review in a democracy of rights. Artigo 
apresentado  na American Political Science Association em 2002 e na Universidade Law Center 
de Georgetowm em 2003. Texto datilografado. 
36 Ele se baseia no caso Marbury versus Madison, julgado pelo Chief Justice Marshall e no 
artigo do Federalista nº 78, de Alexander Hamilton, relativo aos debates que antecederam à 
ratificação da Constituição Americana, para tratar da justificação de legitimidade para o judicial 
review em seus primórdios. 
37 SNOWISS, Sylvia. Judicial review and the law of the Constitution apud GRIFFIN, op. cit, p. 
12. 
38 NELSON, Willian E. Marbury v. Madison apud GRIFFIN, op. cit., p. 15.
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também, do juiz constitucional, levando a uma “concepção formalista da 
jurisdição constitucional” (SOUZA NETO, 2002:53), através da qual o juiz 
se limitava a, usando dos mesmos métodos interpretativos transpostos da 
lei infraconstitucional para a constitucional, revelar a vontade do legislador 
constituinte, resumindo o controle abstrato da lei, pelo uso do método 
positivista da hierarquia em caso de conflito de normas,  a uma “mera aplicação 
hierárquica da Lei Maior” (SOUZA NETO, 61-62). 39

Por isso, na análise de BINENBOJM (2001:60-61), para o positivista 
clássico, “o controle jurisdicional é democrático”, por um raciocínio bastante 
simplista: “a declaração de inconstitucionalidade é expressão da vontade do 
legislador constituinte e não da Corte Constitucional que a proferiu”, de forma 
que os postulados liberais – da soberania popular e da separação dos poderes 
– se mantinham incólumes. 

2.3.2 Insindicabilidade do Mérito Administrativo

Como os primórdios do direito administrativo derivaram, justamente, da 
especialização da função administrativa consumada com a obra montesquiana, 
o princípio da legalidade administrativa, consectário direto da onipotência do 
legislador, teve a pretensão de vincular todo o agir do administrador público, 
como forma mais de garantir a primazia do Parlamento do que de resguardar a 
integridade dos direitos fundamentais de intervenções oblativas da Administração 
Pública. 40

A teoria do mérito do ato administrativo – espaço no interior do qual o 
administrador público teria liberdade para agir – representou a única forma de 
escapar ao rigor asfixiante da reserva total de legalidade administrativa, mas 
39 Na análise de Griffin (2003:20), "the Court had to legalize the Constitution in order to make it 
enforceable by Judiciary”, o que demonstraria que a “legalização da Constituição”representaria, 
pelo menos nos primórdios do judicial review do direito norte-americano, o único artifício 
hábil a tornar a lei controlável: pela primazia do Judiciário na interpretação da Constituição, 
sua fonte de validade.
40 Note-se que o enquadramento doutrinário do conteúdo do princípio da legalidade administra-
tiva se deu de forma gradual: a uma, porque no liberalismo prevalece uma posição de inércia 
do Estado e a duas, porque o direito administrativo se desenvolveu muito mais pela via da 
criação jurisprudencial do que pelo caminho normativo. 
41 A Administração Pública liberal preserva, em seus primórdios, o ranço do autoritarismo, com 
“ênfase a institutos que reforçavam o poder de império do Estado [– que viria, mais tarde, a 
conferir baliza ao primado do interesse público sobre o privado –], como a sua atuação discri-
cionária, a exclusão do administrado na formação do processo decisório, a executoriedade e 
a autotutela”  (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do direito administrativo. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2001)
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que, uma vez exacerbado pelos resquícios absolutistas das “razões de Estado”41, 
acabou por posicionar a Administração Pública ao largo da fiscalização 
jurisdicional. Estava aí a gênese da concepção que passaria a adstringir a 
fiscalização concreta dos atos administrativos ao aspecto da legalidade e não 
do mérito administrativo.

Ademais “as incursões administrativas nos espaços não cobertos pela lei 
parlamentar tinham como conseqüência (...) que o vazio de regulamentação, 
neste espaço de total liberdade (a freies Ermessen), implicava uma total 
omissão de mecanismos jurídicos conformadores, quer do conteúdo, quer do 
iter decisório.” (DUARTE, 1996:31) 42

Na França, conforme já noticiado, esta restrição ao controle jurisdicional 
da Administração Pública atingiu seu grau máximo: a atuação da Administração 
Pública, embora vinculada à legalidade administrativa, ficou completamente 
subtraída à revisão jurisdicional, com a adoção do contencioso administrativo 
– em que os atos administrativos só podem ser revistos por Tribunais 
Administrativos e não por órgãos jurisdicionais – num sistema de jurisdição 
dual que persiste até hoje.    

3. Estado-Administrador: a promoção43 dos direitos 
fundamentais (positivos)

As injustiças sociais provocadas pela igualdade meramente formal do 
Estado Liberal e por uma posição de inércia e pseudo-neutralidade estatais 
que só contribuíram para a opressão dos não-proprietários e não-contratantes 
resultaram num novo compromisso estatal: o de promoção de toda uma nova 
geração, a segunda, de direitos fundamentais, de caráter prestacional: os 
42 DUARTE, David. Procedimentalização, participação e fundamentação: para uma concre-
tização do princípio da imparcialidade administrativa como parâmetro decisório. Coimbra: 
Almedina, 1996.
43 Enquanto no Estado Liberal, o ente estatal é considerado um “inimigo dos direitos funda-
mentais”, no Estado Social, muito ao contrário, ele deixa de ser mero executor (por exceção) 
e passa a ser seu “promotor” (SARMENTO, 2004:36), por regra.
44 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, 
franquia, terceirização e outras formas. São Paulo: Atlas, 2002.
45 SANTOS, Boaventura de Souza. Uma concepção multicultural de direitos humanos. Lua 
Nova, n. 39, 1997.
46 VIANA, Luiz Werneck et al. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. 
Rio de Janeiro: Revan, 1999.
47 MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. São 
Paulo: Dialética, 1999.
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direitos sociais,  econômicos e culturais. 

Surge, então, o Estado “prestador dos serviços” (DI PIETRO, 2002:25) 
44 um “Estado Maximalista, garante dos direitos humanos” (SANTOS, 
1997:106)45 e, assim, responsável por tornar a igualdade substancial e por 
fazer justiça social: o “Estado-Administrativo” (VIANA, 1999:17) 46 – “ao 
invés de Legislativo” (MORAES, 1999:9)47 – ou “Estado-Administrador” 
(OTERO, 2003:150), voltado, na reaproximação entre Estado e indivíduo, 
para o welfare de todos e não de poucos, tornando-se, assim, providencial e 
intervencionista, a ponto de, por intervir diretamente na economia, vir a ser 
chamado, também, de Estado-Empresário (DI PIETRO). 

A mão invisível do mercado se transforma, então, em mil e um tentáculos 
estatais. 

A Administração Pública passou a protagonizar a cena estatal, por se 
tratar do órgão encarregado de prestar saúde, educação e garantir assistência 
e previdência, v.g., a todos os excluídos de um pacto social que se tornara 
“leonino”.

Não se estava mais diante de um Estado que, omisso, acabara por 
propiciar a concentração das riquezas; desenhava-se um novo modelo de 
atuação estatal, voltada, numa atitude de reação histórica, para a “distribuição 
das riquezas e dos riscos” (LOPES, 1994:32), mediante adoção de Políticas 
Públicas e intervenção na seara privada com vistas à equalização social.  

O Administrador Público seria, neste contexto, o maior responsável pela 
concretização do novo projeto constitucional: não de manutenção de um status 
quo adquirido com as revoluções burguesas, mas de transformação social para 
as novas categorias que passaram a adquirir, também, o direito de votar e, 
assim, de  interferir nas escolhas estatais. 

As Constituições Dirigentes (CANOTILHO, 2001) 48, com profusas 

48 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: 
contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Coimbra, 
2001.
49 Para Forsthoff, todavia, haveria uma antinomia entre Estado de Direito e direitos sociais (NOVAIS, 
1987:209), porquanto estes impliquem uma inversão dos postulados daquele. Novais, entretanto, 
(e entre tantos!), propõe a conciliação dos supostos antagonismos através de uma “promoção 
positiva da liberdade“ (NOVAIS, 1987:211), o que permitiria a síntese histórica de um Estado 
Social de Direito, ao qual só faltaria o adjetivo de Democrático. (DI PIETRO, 2002:25)
50 CASTRO, Carlos Roberto de Siqueira. O Congresso e as delegações legislativas. Rio de 
Janeiro: Forense, 1986, p. 96 e ss.
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normas programáticas, transformam-se nas balizas de atuação do Estado-
Administrador diante dos novos direitos fundamentais, não mais de cunho 
individividualista e, sim, social – “desloca-se da liberdade para a igualdade” 
(DI PIETRO, 2002:20) o discurso dos direitos humanos. 49

Ampliou-se, assim, consideravelmente, a atuação normativa do Executivo, 
i) por delegações não só expressas, mas também “inominadas” (SIQUEIRA 
CASTRO, 1986) 50; ii) por reservas de regulamentos administrativos, ditos 
autônomos, através dos quais “é livre, discricionário e exclusivo o desenrolar 
da ação administrativa” (FERRAZ, 1977) 51; iii) por atos infra-legais em geral; 
52 e iv) pela maior participação do Executivo na elaboração das leis, em razão 
do incremento significativo das cláusulas de reserva de iniciativa a favor do 
Chefe do Executivo. 

Com a ampliação significativa da atividade administrativa, inclusive 
normativa, ao princípio da legalidade administrativa estrita, segundo o qual 
o administrador público só podia agir sub legem, contrapôs-se o “princípio da 
autonomia funcional da Administração Pública (e não da mera execução da 
lei)” (ZAGREBELSKY, 1999:35) 53, enquanto a legalidade, para o particular, 
ao invés de funcionar como limite negativo sempre, passou a permitir a adoção, 
por parte do Administrador Público, ainda que excepcionalmente, de “medidas 
conformadoras da autonomia individual” (ibidem), desde que respeitado 
o núcleo essencial dos direitos fundamentais. Neste sentido, ANDRADE 
(2001:148) ressalta que:

(...) os poderes públicos têm o dever de respeitar os direitos fundamentais, 
mas também o de intervir para os acondicionar, garantir e mesmo restringir 
quando se tornar necessário para salvaguarda de valores ou interesses 
comunitários. Mas, em qualquer circunstância, há-de ficar ressalvado o 
conteúdo essencial de cada direito, aquele núcleo fundamental de situações 
típicas que constituem a razão de ser da previsão do direito, por serem 
expressão directa da idéia de dignidade humana.

Os novos direitos fundamentais, substantivando a igualdade, significaram 

51 FERRAZ, Sérgio. Regulamento. 3 estudos de direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1977.
52 Segundo Di Pietro (2002:23), “o princípio da legalidade passou a abranger também os atos 
normativos do Executivo.”  
53 ZAGREBELSKY, Gustav. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Tradução Marina Gascòn. 
São Paulo: Lael, 1999. Tradução do original: Il Diritto mitte. Legge diritti giustizia
54 HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução Flávio 
Beno Siebenrichter. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. v. 1. 
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um substancial avanço em relação aos liberais, os quais, nem por isso, 
perderam sua importância, embora tenham merecido, a partir de então, um 
novo enquadramento, sem que isso pudesse implicar, por sua vez, jamais, a 
respectiva funcionalização a serviço de ideais estatais acerca do bem, pelo 
menos no que toca aos “direitos existenciais”.

Com efeito, na virada do século XIX para o século XX, o advento 
do Estado Social – aquele “que distribui pelo direito administrativo” 
(HABERMAS, 1997:308) 54 – caracterizou-se por três elementos principais: 
“1) a fundamentalização dos direitos sociais; 2) a reinterpretação dos direitos, 
liberdades e garantias individuais à luz do princípio da solidariedade e 
3) a defesa estatal, também, contra os poderes particulares” (NOVAIS, 
1987:213).

Verificou-se que, “até para o gozo dos direitos individuais, seriam necessárias 
condições mínimas de existência digna do ser humano” (SARMENTO, 2004:33), 
fundamentalizando, assim, senão todos, pelo menos os direitos sociais 
diretamente relacionados ao mínimo existencial.(TORRES, 1989)55

Neste processo, o direito de propriedade, se canonizado pelo liberalismo 
como forma de expressão exemplar da autonomia individual, passou a ter que 
atender à sua função social.56 Na feliz comparação de Novais, à conservação 
da propriedade burguesa passa a se opor a dignidade da pessoa humana. 
(1987, 211)

"O viés igualitário da ordem liberal residirá, então na publicização da 
efera privada" (VIANNA), com franca reaproximação entre sociedade e Estado 
com vistas à justiça social.

E porque a parte mais fraca das relações jurídicas sofre opressão não só 
pelo Estado, mas, também, pelo ex adverso mais forte – o novo Leviatã...–, veio 
a se impor, paralelamente ao movimento de maximização da tutela estatal do 
bem estar do indivíduo, a doutrina do dever de proteção do particular não só nas 
55 TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial e os direitos fundamentais. Revista de Direito 
Administrativo,n. 177, p. 20-49, 1989 e Os direitos humanos e a tributação. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1995, p. 121 e seg. Para a justificação do Mínimo Existencial, tanto por um liberal 
quanto por um comunitarista, cf. BARCELLOS, Ana Paula de. O mínimo existencial e algumas 
fundamentações. In: RAWLS, John; WALZER, Michael; ALEXY, Robert. Legitimação dos 
direitos humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
56 Para PECES-BARBA (1991:170), o direito de propriedade, porque não podia aderir ao 
processo de generalização dos direitos fundamentais, “se excluirá del núcleo central de los 
derechos”.  
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suas relações com o Estado, mas, também, com terceiros (o drittwirkung).

Neste contexto, para além da teoria dos direitos subjetivos públicos 
(JELLINEK), construiu-se toda uma doutrina e jurisprudência relativas à 
dupla dimensão dos direitos fundamentais: subjetiva, mas, também, objetiva. 
Afinal, no Estado Social, “os direitos fundamentais não podem ser pensados 
apenas do ponto de vista dos indivíduos, enquanto poderes ou faculdades 
de que estes são titulares, antes valem juridicamente também do ponto de 
vista da comunidade, como valores ou fins que esta se propõe prosseguir.” 
(ANDRADE, 144-145) 57

Ao invés apenas da eficácia vertical dos direitos fundamentais nas relações 
Estado ó indivíduo, promoveu-se a “vinculação horizontal entre particulares” 
(REIS, 2003) 58: a saber, nas relações indivíduo ó indivíduo, dando-se origem 
à horizontalwirkung: eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 59

Neste sentido, os direitos fundamentais, enquanto valores nucleares do 
ordenamento jurídico democrático, que se irradiam para Legislativo, Executivo e 
Judiciário, não serão apenas fontes de direitos subjetivos, mas bases fundamentais 
da ordem jurídica que, limitando a autonomia dos atores privados, protegerão 
a pessoa humana da opressão dos poderes sociais não estatais (SARMENTO, 
2004).

A intervenção do Estado-Administrativo na seara econômica, a adstrição 
do direito de propriedade, baluarte do Estado de Direito Liberal, à sua função 
social, assim como o dever de proteção estatal contra violações de terceiros 
a direitos fundamentais, com conseqüente ingerência nas relações privadas 
desiguais, nem por isso poderão ter o condão de colocar o Estado – ou o outro 
– acima do indivíduo a ponto de anulá-lo ou, até, funcionalizá-lo. Por isso, numa 
proposta de conciliação entre Estado Social e autonomia individual, NOVAIS 
salienta que a intervenção positiva poderá ocorrer justamente para garantir 
57 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 
1976. Coimbra: Almedina, 2001. O próprio autor ressalta que a “responsabilidade comunitária 
dos indivíduos” não poderá implicar, todavia, “que haja uma funcionalização ou instrumenta-
lização dos poderes subjetivos a finalidades sociais” (idem, 146;148).
58 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Apontamentos sobre a apilcação das normas de direito 
fundamental nas relações privadas entre particulares. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A 
nova interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2003. A expressão drittwirkung der grundrechte, que designa o mesmo 
fenômeno, indica-se o novo destinatário dos direitos fundamentais: um terceiro. (ibidem)
59 Quanto aos direitos fundamentais de terceira geração, como a proteção ao meio-ambiente e ao 
patrimônio cultural, mais que horizontais ou verticais, têm-se verdadeiros “direitos circulares”. 
(ANDRADE, op. cit., p. 157) 
60 ZAGREBELSKY, op.cit.
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liberdades. (1987:211) 

Com “ductilidade”, ZAGREBELSKY proclama:
“Creo, por tanto, que la condición espiritual del tempo en que vivimos podria 
describirse como la aspiración no a uno, sino a los muchos principios o 
valores que conforman la convivencia colectiva: la libertad de la sociedad, 
pero también las reformas sociales; (...) el reconocimiento de los derechos 
de los individuos, pero también de los derechos de la sociedad; (...) la 
responsabilidad individual en la determinación de la propia existencia, 
pero tambén la intervención colectiva para el apoyo a los más débiles.” 
(1999:126)60

Não se deve confundir, todavia, liberalismo, enquanto ideologia, 
com direitos liberais. Aliás, a própria proteção da esfera intransponível da 
autonomia individual construída sob o signo liberal passou a depender da 
derrocada de vários dogmas do liberalismo, principalmente o da divinização 
da lei; por outro lado, também a garantia dos direitos sociais foi colocada em 
xeque por uma Administração Pública tida por ineficiente.  Foram as crises: 
da lei e da Administração, respectivamente. 

4. Crises: da Lei e da Administração

4.1 Desmistificação da Lei 61 
O mito liberal da perfeição da lei acabou por ruir. 

O “fetiche da lei” (BARROSO, 2001:274) 62 perdeu seu appeal liberal. 

61 A tratativa da desmistificação da lei como contraponto à sua divinização liberal, porque implica 
uma vasta gama de mudanças paradigmáticas que vão desde a univocidade da lei como fonte 
legítima do direito até uma nova metodologia jurídica de aplicação da norma, será apresentada, 
neste passeio,  sob a forma de topoi; seu detalhamento fica para uma outra oportunidade.
62 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 
2001.
63 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1995. O normativismo 
kelseniano significou o ápice do positivismo jurídico: não só o direito equivaleria à lei como a 
questão da justiça, porque valorativa e, assim, insuscetível de cognição racional, estaria excluída 
do âmbito normativo, o que permitiu que, sob a égide da forma (positivista) de legalidade, a 
Humanidade experimentasse, em substância, as mais injustas ignomínias. 
64 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional 
brasileiro. Revista da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, v. 4, n. 15, 2001.
65 WALDRON, Jeremy. A dignidade da legislação. Tradução Luís Carlos Borges. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003. 
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Tendo-se demonstrado historicamente injusta, porque desgarrada do 
fundamento axiológico que deveria lhe garantir validade, a lei, numa aparente 
contradição, justamente porque “pura” (KELSEN, 1995) 63, acabou perdendo 
sua aura sacra, revelando toda a sua imperfeição normativista.

Passou-se a exigir, no lugar de um conceito formal de lei – equivalente 
a “uma embalagem para qualquer produto” (BARROSO, 2001) 64– , uma 
acepção material, prenhe de valores (MONCADA, 143); em substituição à 
neutralidade, o compromisso; em oposição radical à primazia positivista da lei, 
o “aspecto contingente e periférico da lei no atual positivismo” (WALDRON, 
2003:19). 65

Contra a  concepção kelseniana da impossibilidade de cognição racional 
dos valores, como o da justiça (KELSEN, 1998:XXV) 66, senão das normas 
puras, e do conseqüente voluntarismo jurisdicional, “a reabilitação da 
racionalidade moral prática via princípios em Dworkin” (SOUZA E MAIA) 
e subsumível a controle em Alexy v.g.

Ao invés da pretensão de completude do sistema, em virtude do 
preenchimento intra-sistêmico das lacunas, o direito como integridade de DWORKIN 
ou, indo mais além, o reconhecimento do “desenvolvimento judicial do 
Direito, no sentido de uma nova criação” (LARENZ, 1997:573) 67; um sistema 
jurídico dinâmico e não mais estático (SOUZA NETO); contra o imperativo 
teórico da não contradição, a “concordância prática” (KONRAD HESSE) da 
diversidade; os princípios jurídicos, de fonte subsidiária da lei, para “pedestal 
sobre o qual se edifica todo o ordenamento jurídico” (PAULO BONAVIDES); 
da dogmática jurídica rígida para uma “dogmática fluida”: a “ductilidade”. 
(ZAGREBELSKY, 1999:17;14)

Para além do legalismo estreito, o desenvolvimento do Direito “extra 
legem, à margem da regulação legal, mas intra jus, dentro do quadro da 
ordem jurídica e dos princípios jurídicos que lhe servem de base”. (LARENZ, 

66 KELSEN, Hans. O problema da justiça. Introdução de Mário G. Losano. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998.
67 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução de José Lamego. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.
68 ÁVILA demonstra que a forma silogística de concepção da regra também pode ser aplicada 
à enunciação dos princípios e que tanto estes como também aquelas podem ser objeto de 
ponderação, o que, ao contrário de “desconstruir” toda a gama de produção jurídica pós-posi-
tivista acerca da “normatividade por princípios” acaba por reconstruí-la com mais um pilar: o 
da revalorização da regra. (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação 
dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2003) 



66 Rev. Direito, Rio de Janeiro, v. 10, n. 15, jan./dez. 2006

1997:588)

Ao lado das teorias da interpretação da lei, então bastantes para uma 
atividade exegética meramente subsuntiva – e, assim, cognitiva – do juiz e do 
administrador público, novas fórmulas de controle da racionalidade prática 
de possíveis atos interpretativos constitutivos, em razão da “atividade criativa 
do intérprete” (BINEMBOJM): as teorias da argumentação, para a decisão 
jurisdicional, e da motivação, para a Administração Pública.

No lugar do “direito por regras”, um “direito por princípios”; não 
mais apenas o método da subsunção cartesiana das normas estruturadas 
(ou estruturáveis)68 sob a forma de silogismos, como, também, a técnica da 
ponderação (antes reduto do legislador, agora espaço compartilhado por todos 
os órgãos estatais).

Em lugar da norma programática “de eficácia limitada” (JOSÉ AFONSO 
DA SILVA), a aplicação direta da norma constitucional, quando fundamental, 
independentemente de interpositio legislatoris.

Ao invés de quaisquer soluções interpretativas jurisprudenciais por 
conta das leis-moldura (KELSEN) e das normas de textura aberta (HART), 
a “única resposta correta” (RONALD DWORKIN), similar à “única opção 
administrativa cabível” em caso de discricionariedade (GARCÍA DE 
ENTERRÍA), ou a melhor que se pode atingir procedimentalmente (ALEXY, 
2002) 69.  

Contra a pretensão de eternidade, a prospecção: “para um tempo futuro, 
um direito provisório” (VIANA, 1999:17), as leis temporárias; no lugar das 
leis voltadas para a cristalização dos direitos do passado, leis de um “Estado 
Preventivo” (OTERO, 2003:155) e, por isso, direcionadas a hipotéticos riscos, 
ad futurum .   

Desalojando o posto hegemônico ocupado pela lei formal, fruto de um 
longo processo legislativo, fez-se realidade, numa sociedade ávida por soluções 
rápidas e eficazes, o “pluralismo legislativo” (MONCADA, 2002:95): não 
só estatal – as reservas de regulamento governamental (autônomo), as lois-
cadres com seus atos infra-legais em profusão ou as “sentenças positivas” 
69 ALEXY, Robert. Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica. México: edicionaes 
Fontamara, 2002. O autor, partindo da pretensão dworkiana de encontro da solução correta 
unívoca, conclui: “Nenhum procedimento permite chegar a uma só solução correta, embora o 
intérprete deva ter esta pretensão”. (2002:22, tradução livre) 
70 FARIA, José Eduardo. Direito e globalização econômica: implicações e perspectivas. São 
Paulo: Malheiros, 1996.
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(MONCADA, 2002:96) –, como também não estatal (como na versão brasileira 
do “direito achado na rua”...) e todas as discussões sobre legitimidade que 
lhe são subjacentes. 

Ao lado da submissão do regulamento à lei, “o regulamento que revoga a 
lei” (MONCADA, 2002:104); no lugar da veneranda pirâmide hierárquica 
normativa kelseniana, a rede, na imagem de FARIA (1996:8), com inúmeras 
cadeias normativas, provenientes das mais variadas fontes e emaranhadas 
numa trama complexa. 70 

Em contraste com as leis abstratas e genéricas, concebidas para situações 
previstas in abstrato e destinadas, de forma supostamente universal – e assim 
equânime – a todos os indivíduos, que só lograram estabelecer uma igualdade 
formal, as “leis-medida”: “feitas para resolver problemas concretos, de forma 
singular” (MONCADA, 2002:88), “para fins resdistributivos” (idem, 42), 
como meio assecuratório da igualdade substancial.

A generalidade da lei, como “premissa para a separação dos poderes” 
(ZAGREBELSKY, 1999:29), na medida em que os atos de concretização 
caberiam ao Executivo e ao Judiciário, se converteu, muitas vezes, em lei de 
efeitos concretos, substancialmente ato administrativo, como prova de uma 
nova concepção de harmonia entre os órgãos do poder e a abstração da lei, 
como “generalidade no tempo, [porquanto] destinada a valer indefinidamente” 
(ZAGREBELSKY, 1999:29), gerando a estabilidade da ordem jurídica, 
veio a ser substituída pelas leis efêmeras, “cambiantes” (ZAGREBELSKY, 
1999:32) ou “flutuantes” (WALDRON, 2003:156), provocando instabilidade 
e insegurança.

Afastado da “placidez quase parnasiana do ordenamento do Estado Liberal” 
(SARMENTO, 2004:39), um direito caótico (ibidem); no lugar da não-lei (da 
regulação autônoma), a lei interventiva, as leis de órgãos concorrentemente 
71 Mais tarde é que veio a proposta neoliberal de desregulação, num revival do liberalismo 
clássico.
72 Na arguta observação de Sarmento, “a democracia, conceito central do pensamento de Rous-
seau, foi por muito tempo postergada, já que os direitos políticos foram conferidos apenas à 
burguesia, através da instituição do voto censitário” (2004:23), denunciando, assim, a irrealidade 
da volonté general.
73 SILVA, Almiro do Couto e. Princípios da legalidade da administração pública e da segurança 
jurídica no Estado de Direito contemporâneo. Revista de Direito Público,n. 84. 
74 TEPEDINO, Gustavo. Crise de fontes normativas e técnica legislativa na parte geral do Có-
digo Civil de 2002. In: ______. (Org.). A Parte Geral do Código Civil: estudos na perspectiva 
civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
75 A abertura das normas proposta pela nova concepção de lei não é aquela que permite seu 
preenchimento por qualquer conteúdo (como no positivismo analítico hartiano da norma de 
textura aberta), mas aquela que viabiliza a coexistência de valores plurais, ponderáveis, a serem 
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competentes, a “inflação legislativa” (MAURO CAPPELLETTI) 71; contra 
a idéia autoritária de cumprimento da lei pela ameaça de punição, as leis-
incentivo de um novo legislador, comprometido com a “função promocional 
do direito” (NORBERTO BOBBIO).

Diferentemente da lei hegemônica (burguesa) 72, a lei pluralista (legítima), 
assim como a “contratualização dos conteúdos da lei” (ZAGREBELSKY, 1999: 
37) por novos grupos organizados de pressão; ao invés da lei como vontade 
geral, a lei como “coalizão legislativa de interesses” (ZAGREBELSKY, 
1999:38).  Como contraponto aos conceitos classificatórios, os conceitos 
jurídicos indeterminados (SILVA, 52) 73; como remédio ao hermetismo legal da 
tipificação das condutas, as cláusulas gerais como solução, segundo PAULO 
OTERO, as quais “não prescrevem uma certa conduta mas, simplesmente, 
definem valores e parâmetros hermenêuticos” (TEPEDINO, 2002, XIX) 74; 
ao invés da enunciação exaustiva da hipótese da norma, com uma descrição 
minuciosa do modelo de conduta, a “abertura das normas” (MORAES, 1999:16) 
75, as leis dotadas de lacunas intra legem (MONCADA, 2002:102) e as leis 
providas pela “fixação de fins (...) por vezes contraditórios” (MONCADA, 
2002:121)

Diversamente das grandes codificações, “meras coleções” (MONCADA, 
2002:90); derrubando a pretensão civilista de unicidade do Código Civil, 
os “microssistemas do direito privado” (TEPEDINO, 1999:11) 76, as leis 
fragmentárias (ZAGREBELSKY, 1999:32), as leis setoriais (SANTI 
ROMANO); ao invés da centralidade da “constituição da sociedade civil”, 
o posicionamento da Constituição do Estado como o “sol do ordenamento 
jurídico em torno do qual gravita toda a legislação ordinária” (JORGE 
MIRANDA, 2003), com conseqüente “constitucionalização do direito civil” 
(TEPEDINO, 1999) e da lei ordinária como um todo.  

Acima do princípio da legalidade administrativa, já fixado sob novas bases, 
o “princípio da juridicidade”: da vinculação positiva ao Direito e não somente 
à lei; por sobre o rígido princípio da reserva legal (Vorbehalt des Gesetzes), 
a flexibilização do princípio da legalidade administrativa (OTERO, 2003, 
§18) 77.

Toda esta crise anunciada do princípio da legalidade surtiu efeitos sobre 

76 Para um estudo pioneiro, no âmbito da doutrina nacional, acerca da constitucionalização do 
direito civil, cf. TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do 
direito civil. In: ______. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.
77 OTERO, Paulo. Legalidade e administração pública: o sentido da vinculação administrativa 
à juridicidade. Coimbra: Almedina, 2003.
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os demais primados, co-originários, do liberalismo: no lugar de uma separação 
rígida, a “colaboração entre os poderes” (PIÇARRA); subrogando-se à 
democracia representativa da soberania popular rousseauniana, a democracia 
deliberativa habermasiana; no lugar do “ópio da liberdade” (NOVAIS, 
1987:217) legalista, a lucidez de uma “liberdade que faça com que o homem 
esteja a frente das leis” (MORAES, 1999:16), principalmente em matéria de 
direitos fundamentais.

4.2. Desafios da Administração

Paralelamente à crise do legalismo, acirraram-se as críticas à Administração 
Pública em razão da crise do Welfare State, acusando-se-a recorrentemente 
de gigante, burocrática – responsável pela “burocratização do mundo” (DI 
PIETRO, 2002:24); clientelista, pela troca do ator autônomo e participativo 
idealizado por Habermas por um mero cliente (VIANA, 1999:23-24) passivo 
e, assim, distante e carente de uma atitude paternalista; ineficiente, quando 
a eficácia passa a ser a “nova fonte de legitimação da decisão administrativa 
e legislativa” (MONCADA, 2002:98); desprovida, porque isolada, de 
legitimação para o projeto (quiçá autoritário) de transformação da sociedade, 

78 A crise do Estado Providência seria, para parte da doutrina, o marco inicial de um novo Estado: o 
Neoliberal, centrado em numerosas técnicas – da quebra de monopólios econômicos à privatização, 
até, de serviços públicos essenciais – de efetiva “privatização do público”, no caminho diametral-
mente inverso ao da publicização do privado ocorrida sob a égide do paradigma welfariano.
79 A propósito, é de se conferir, nestas plagas, as obras de: MOREIRA NETO, Diogo de Figuei-
redo. Direito regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003 e ARAGÃO, Alexandre dos Santos. 
Agências reguladoras. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 
80 BARROSO, Luís Roberto. A segurança jurídica na era da velocidade e do pragmatismo. In: 
______. Temas de direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 
81 Para os críticos do Welfare State, “o mercado, alforriado dos mecanismos estatais regulatórios 
e compensatórios que o cingiam, torna-se o ambiente propício para o mais violento darwi-
nismo social, onde o mais fraco é eliminado e excluído de todas as benesses da civilização.” 
(SARMENTO, 2004:44)
82 Na doutrina nacional, ARAGÃO, embora defensor árduo da desregulamentação (executiva 
em prol do poder normativo das Agências Reguladoras) demonstra que, no Brasil, as emendas 
constitucionais condizentes com este resgate do projeto de minimalismo estatal, “não tendo 
alterado o caráter social do Estado brasileiro. Não visaram a nenhum valor constitucional maior, 
mas a(...) desestatizações e desnacionalizações, restando, desta forma, e não poderia ser dife-
rente, intacta, a espinha dorsal do Estado Social brasileiro.” (ARAGÃO, Alexandre dos Santos. 
Configuração do Estado Social Brasileiro na Constituição de 1988: reflexos na despublicização 
da atuação estatal. In: FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de; NUZZI NETO, José. (Org.) 
Temas de direito constitucional. Rio de Janeiro: Esplanada, 2000, p. 30-31) Portanto, trata-se 
ainda de um Estado-Social, mesmo quando se utiliza de instrumentos que, apesar de inspirados 
no credo neoliberal, não lhe subtraem as funções interventivas e promocionais, ainda que, neste 
caso, com a colaboração do parceiro particular: daí a escolha da expressão Pós-Social.  
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porquanto confinadas ao campo imperscrutável das policy questions as opções 
referentes a Políticas Públicas. 

Em suma: o Estado-Providência seria “o novo Leviatã” (NOVAIS, 
1987:229), devendo ser combatido pela ideologia neoliberal de um novo 
Estado Mínimo (HAYEK). 78

As propostas de superação da crise da Administração também foram anunciadas 
com o mesmo tom de lugar-comum: deslegalização 79, desregulamentação 
(estatal), privatização, terceirização, novas parcerias, privatização do público, 
subsidiariedade estatal, em uma palavra: desestatização. Ou “desconstrução 
do Estado tradicional”. (BARROSO, 2002:51) 80 Ou Estado Pós-Social.

Com efeito, a proposta de desestatização, que se encontra no extremo oposto 
da justificativa hobbesiana para a centralização do poder nas mãos do Estado 
Absoluto (Monarca), com fincas na soberania – depois tomada pelo Estado 
Liberal (burguês) e mais tarde conquistada pelo Estado Social (democrático) 
– parecem interessar mais à burguesia do século XX 81, as Multinacionais, 
para as quais não existem fronteiras nem Estados, mas apenas a “cidadania do 
mundo”, do que aos efetivos conquistadores do Estado Social Democrático 
de Direito.

Neste sentido, para OTERO, a releitura do princípio da legalidade 
administrativa no Estado Social em que ainda vivemos 82 precisa, muito ao 
contrário da desestatização, de um “ativismo constitucional da Administração 
Pública” (idem), com vistas à efetiva promoção dos direitos fundamentais, 
que não mais se reduzem à lei, mas que se espraiam por toda a ordem 
jurídica a partir da posição cimeira da Constituição, que não deve, por sua 
vez, estabelecer um único projeto constitucional, numa espécie de tirania 
comunitarista 83, mas “múltiplas opções de compromisso constitucional” 
(ZAGREBELSKY, 1999:13) para uma sociedade plural, a serem viabilizadas 
pelo Estado-Administração. 

Deveras, a verdadeira crise da Administração no Estado (Pós) Social 
seria a de não dar conta da promoção dos direitos fundamentais positivos e da 
83 As contemporâneas discussões travadas entre liberais e comunitaristas acerca dos direitos 
fundamentais refogem ao singelo escopo deste trabalho.
84 Acrescente-se que, tanto no controle abstrato das normas, quanto na sindicância jurisdicional da 
atividade administrativa, destacar-se-ão também toda uma nova geração – ou dimensão (Sarlet) 
– dos direitos fundamentais: os de terceira geração, já havendo quem vislumbre a existência de 
uma quarta geração de direitos fundamentais. Pela evolução que a matéria comporta, certamente 
outras gerações estão por vir. 
85 BAPTISTA, Patrícia. Transformações do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003. 
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salvaguarda, na medida do possível, dos direitos fundamentais de terceira geração, 
ainda que isso significasse a necessidade de se tornar um “Estado Soft”, (...) “que 
exerce não apenas um governo por discussão, como também protagoniza 
uma acção reguladora revestida de novos mecanismos” (DUARTE, 1996:36) 
participativos.

Como nas últimas décadas do século XX, só se tem um esboço da 
Administração dialógica deste “Estado-Interlocutor” (ibidem), fato é que, 
nessa alternância cíclica entre os órgãos do poder, acabou chegando a vez do 
Estado-Juiz.

5. Estado-Juiz: a efetivação dos direitos fundamentais: 
controle de constitucionalidade das leis e sindicância do mérito 
administrativo

Ao Estado-Juiz seria dado, de um lado, através do controle abstrato de 
constitucionalidade das leis, contrapor à suposta euforia democrática das 
maiorias legislativas, os direitos fundamentais (negativos), protegendo as 
minorias, e, de outro, pela fiscalização do mérito do ato administrativo, 
preservar não só os direitos fundamentais de primeira geração como tornar 
efetivos os de segunda (positivos) e terceira gerações, num processo de franco 
ativismo jurisdicional. 84

“A imperfeição da lei, que gera o hiperativismo judicial” (OTERO, 
2003:160) aliada à “inadaptação do direito administrativo ao Estado Pós-
Moderno” (BAPTISTA, 2003:17) 85 acabaram por contribuir para a “migração 
do lugar simbólico da democracia para o Judiciário” (VIANA, 1999:25), 
incluindo-o no espaço político como o “fiel da balança” (VIANA, 1999:24) 
entre os demais órgãos do Poder: nem mais “legislador mastodonte, nem 
leviatanesco administrador” (CAPPPELLETTI): é o “Terceiro Gigante” 
(CAPPELLETTI) – o Estado-Juiz, “Estado Judicial” (SOUZA NETO, 104) 
ou “Estado jurisdicional”. (HABERMAS, 1997:310) 86 

86 Nosso Estado-Juiz corresponde ao Estado Constitucional do século XX de que trata Za-
grebelski em sua obra: Il diritto mitte, com a única diferença de que, por questões didáticas, 
o Estado-Juiz, em substituindo o Estado-Administrador (Social), virá a coincidir seu marco 
“inicial” (ou de plena maturação)  com o advento do Estado Pós-Social, a partir da década de 
70 do século XX
87 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Curso de derecho administrativo. Madrid: Civitas, 
1999, v. 1.
88 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do direito administrativo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001.
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É neste sentido que LOPES afirma que através do controle jurisdicional 
das normas e dos atos administrativos, “política e direito voltam a juntar-se” 
(1994:25), com vistas a atender às demandas por justiça dinâmica (AGNES 
HELLER), mais propriamente, justiça distributiva, uma vez esgotado o modelo 
novecentista de justiça estática. 

Com efeito, em razão do processo histórico de centralização da Constituição 
na constelação jurídica, a “constitucionalização da lei” (MONCADA, 2002) 
e a “constitucionalização da Administração Pública” (BAPTISTA, 2003:89), 
com a “juridificação da discricionariedade administrativa” (MORAES, 1999) 
– o “último reduto da arbitrariedade” (ENTERRÍA, 1999:450) 87,  tornaram o 
Judiciário, porque “senhor da Constituição” (SOUZA NETO, 104), o órgão 
de controle por excelência dos Poderes Políticos.

O momento seminal pós segundo conflito mundial gerou a “necessidade 
de alargar o raio de sindicabilidade da Administração Pública para proteção 
dos direitos fundamentais” (MORAES, 1999:29) pela “desmitificação da  
discricionariedade" (MOREIRA NETO, 2001:11) 88 e concorreu, em razão 
do mesmo fim, para a concepção, na jurisprudência alemã, da Constituição 
não só como Lei Maior da ordem jurídica, mas como ordem de valores de 
uma dada comunidade (RUDOLF SMEND), ampliando significativamente 
o espaço do controle abstrato das leis. 

Era o Estado-Juiz a caminho da chamada virada kantiana que, nas 
últimas décadas do século XX, promoveu a “reaproximação entre Ética e 
Direito” (BINENBOJM, 2001:76), exigindo-lhe desincumbir-se da hercúlea 
tarefa de uma “leitura moral” (RONALD DWORKIN) da Constituição que 
seria entregue, em caráter definitivo, ao Estado-Juiz.

5.1 Controle material de constitucionalidade das leis

GRIFFIN, no contexto do direito norte-americano, avalia que, nestes 
duzentos anos de evolução do judicial review na América (recentemente 
completados no ano de 2003), i) a regra do doubtful case rule, que, evitando 
os casos controversos, impunha “not judicial restraint, but abdication“, por 
 89 Para uma releitura do dogma da prevalência do interesse público sobre o privado, cf. ÁVI-
LA, Humberto. Repensando o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. 
Revista Diálogo Jurídico, Bahia, v. 1, n. 7, 2001. Com efeito, os direitos fundamentais foram 
inicialmente concebidos como esfera intangível da autonomia particular justamente para fazer 
frente às razões de Estado, imperscrutáveis e autoritárias, dos governantes, de forma a fazer 
preponderar a iniciativa privada, esta sim, sobre a pretensão regulatória do Estado, que dela 
deveria se abster. No Estado Social, todavia, os valores, públicos ou privados, não poderão 
ser tidos por estanques, tampouco absolutos, nem para o Estado, nem para o particular tendo 
em vista o
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uma extrema deferência ao Legislativo, acabou sendo substituída por uma 
política jurisdicional de “seeking out important constitutional questions, (...) by 
selecting [exactly] the hard cases” (2003:18); e ii) que a reaproximação entre 
direito e política acabou por conceber “the Court as a policymaking body” 
(2003:19), que serve para resolver problemas sociais quando as agências 
[administrativas] estão paralisadas (2003:15). 

Não se teria mais um controle meramente formal, senão material de 
constitucionalidade das leis.

5.2 Sindicabilidade do Mérito Administrativo

A constitucionalização da atividade administrativa, vinculando-a 
não somente à lei, mas também à Constituição e aos valores morais a ela 
subjacentes, permitiu que o segredo daquele presente grego fosse revelado: 
que a discricionariedade administrativa, para além da estrita legalidade, 
pudesse ser perscrutada pelo Judiciário no que toca à observância de princípios 
constitucionais como o da razoabilidade e o da proporcionalidade, v.g., 
extrapolando-se, assim, aquilo que seria o limite da apreciação jurisdicional: 
o mérito administrativo. 

equilíbrio dinâmico entre liberdade e solidariedade que lhe é ínsito e cujos desdobramentos ora 
não se tem espaço para investigar. Para uma outra abordagem em relação à de ÀVILA, consulte-se, 
outrossim:  OSÓRIO, Fábio Medina. Existe uma supremacia do interesse público sobre o privado 
no direito administrativo brasileiro? Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 220, 
p. 69-107, abr./jun. 2000. A propósito, cumpre apenas destacar a advertência de SARLET de 
que “a inoponibilidade de direito fundamental por parte das entidades públicas em relação aos 
particulares encontra-se excepcionada nas hipóteses em que o poder público é também titular 
de direitos fundamentais, como ocorre com o direito de propriedade.” (2000:113).
90 No primeiro caso, estaria sendo ferido pelo Judiciário, decerto, o espaço de reserva de 
administração, embora no segundo se possa objetar a afirmação com a idéia de um controle 
de constitucionalidade (por omissão relativa) em razão da violação, pelo legislador, ao prin-
cípio da isonomia, temas estes palpitantes que serão melhor desenvolvidos, também, noutra 
oportunidade.
91 Nem parlamento, nem administrador público, somente porque eleitos, são considerados, 
atualmente, legítimos. A legitimação pelo simples fato de atuar investido de autoridade é estri-
tamente formal e, desta forma, apenas uma reminiscência do liberalismo, com sua dose bastante 
mitigada de importância. WALDRON (2003:154) provoca: “contar votos é mais cara ou coroa 
que exercício da razão”, da mesma forma que a legitimidade da atividade administrativa – e de 
suas escolhas políticas – não se resume à eleição pontual do Chefe do Executivo. Adiante se-
guem, mui sucintamente, as novas propostas de legitimação da lei e da ação administrativa.
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Também o Judiciário permitiu, na defesa dos direitos fundamentais, 
que fossem revistos outros dogmas do direito administrativo clássico: a 
obrigatoriedade do contraditório, em oposição à postura autoritária do 
administrador público; a observância do devido processo legal e do devido 
procedimento administrativo como forma de legitimação para o exercício por 
vezes abusivo da auto-executoriedade e da autotutela; a oposição de direitos 
fundamentais intangíveis às razões de interesse público.89 

Essa proeminência do Judiciário no arranjo dos órgãos do poder pôde 
chegar ao ápice, todavia, com a substituição das escolhas discricionárias do 
administrador público pelas do juiz ou por sua atuação antes como parlamentar 
positivo do que como “legislador negativo” (HANS KELSEN). 90 

6. Crise  do Judiciário e do Estado Moderno

Desprovido, todavia, em tese, de legitimidade democrática – pelo menos 
na versão clássica da democracia como soberania popular através da lei –, 
foi o Estado-Juiz que, porque essencialmente contramajoritário e, por isso, 
supostamente em déficit democrático, veio, por sua vez, de entrar também 
em crise: crise de legitimação, na medida em que, no lugar de um “governo 
das leis”, haveria um “ governo de juízes”.

Por isso, Habermas observa que a crítica à jurisdição constitucional – pela 
antítese da justiça constitucional ao legislador democrático – é, a bem da 
verdade, uma “disputa pelo princípio da divisão dos poderes” (HABERMAS, 
1997:298), podendo-se verificar a mesma observação no que toca à invasão 
pelo Judiciário, que não é eleito, como o administrador público, para mandatos 
periódicos91, no âmago do mérito administrativo.

Ao contrário das demais, a crise de legitimação democrática do Judiciário 
não é recente, sendo contemporânea ao próprio nascimento do sistema de 
fiscalização de constitucionalidade das leis no âmbito do constitucionalismo 
norte-americano, mesmo quando ainda estritamente formal, quando já se 
notava a preocupação justamente com a observância da separação dos poderes. 
No que toca ao ato administrativo, a doutrina da insindicabilidade do mérito 
administrativo também se deveu ao princípio da “separação dos poderes”  
92 Relativamente à atividade jurisdicional ordinária, o pós-positivismo, com o resgate dos valores 
para o âmbito normativo via hermenêutica, acabou engendrando o “ativismo jurisdicional” e, 
assim, mais uma crise de legitimação.
93 O princípio da legalidade merece uma releitura e não a extinção. Há matérias que, de fato, 
não podem fugir à reserva de lei estrita, como, v.g., a tipificação prévia da conduta penal, que 
representou verdadeira vitória dos direitos humanos.
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– com seu cúmulo no sistema de jurisdição dual francês – , mais, todavia, 
pela garantia de uma reserva imperscrutável de administração do que por sua 
suposta legitimidade via sufrágio. 

Fato é que a crise do Estado-Legislador (Liberal), no que toca ao conflito 
entre lei e Constituição, e do Estado-Administrador (Social), no que se refere 
à ineficiência de medidas administrativas para a garantia de justiça social, 
acabaram concorrendo para a hipertrofia do Estado-Juiz. 92

A crise mais grave, todavia, não é a do Judiciário, mas do Estado Moderno 
(historicamente, Contemporâneo). 

O Estado, tendo se tornado (Pós) Social, mas mantido seu instrumental 
jurídico ainda arraigado às premissas liberais, necessariamente teria que entrar 
em conflito. Invertida a ordem colocada por LOPES, vivemos em “crise: da 
legalidade, do Judiciário, do Estado”. (1994:29)   

Nesta perspectiva, de fato, somadas todas as crises, principalmente 
de legitimação – da lei, entre inúmeras razões, pela falácia do monismo 
legislativo, da administração, pela ineficiência administrativa e do juiz, pelo 
déficit democrático – necessariamente o resultado seria a crise do Estado 
Moderno.

Não significa, todavia, que a solução para as mazelas do Estado Moderno 
seja a proposta apocalíptica da desestatização total, da subsidiariedade máxima 
– e, ipso facto, do (velho-novo) Estado Mínimo, não intervencionista por 
excelência – ou as premissas desestruturantes do Pós-Modernismo, para o 
qual o princípio da legalidade 93 e até os direitos humanos, v.g., deveriam ser 
tidos por loquazes “metanarrativas” (LYOTARD). 

Pode-se buscar a solução para todas estas crises dentro do próprio 
modernismo, embora não somente no interior do Estado ...

94 Tepedino já recomendara, com relação à legislação ordinária civil, que “diante do novo texto 
constitucional, forçoso parece ser para o intérprete redesenhar o tecido do direito civil à luz 
da nova Constituição”. (1999:13)
95 CANOTILHO, José Joaquim. Direito constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: 
Almedina, 2002.
96 Note-se que, mesmo, em Rawls, os indivíduos, para seguirem o procedimento de elaboração 
de seus essential constitutionals, devem observar os princípios de justiça rawlsianos (em poucas 
palavras, o das iguais liberdades e o da diferença), de forma que já nascem as leis impregnadas 
da substância, previamente pactuada, do justo. 
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7. Superando as Crises: Constitucionalismo, Participação, 
Democracia e Redimensionamento do Espaço Público 

Até porque o principal instrumento de evolução do racionalismo liberal 
(instrumental) – que inspirou a idéia de completude do sistema jurídico 
pelo engenho racional do codificador, a concepção da burocracia como 
forma da racionalização da atividade administrativa e a vertente meramente 
cognitiva da racionalidade jurisdicional – parece ser, numa sociedade 
plural, a razão crítica, como a razão comunicativa de Habermas: que, numa 
interpretação personalizada, equivaleria, para a lei, à sua “racionalidade 
dialógica” (MONCADA, 2002:134); para a Administração, à participação do 
administrado na gestão da coisa pública; para o Judiciário, ao ideal de uma 
“sociedade aberta dos intérpretes da Constituição” (PETER HÄBERLE); 
enfim, para o “estatismo” hermético, à ampliação do debate no âmbito do 
espaço público.

A superação da crise da lei implicaria uma releitura do princípio da 
legalidade: pela constitucionalização da legislação ordinária, num processo 
de “filtragem constitucional” (PAULO SCHIER) 94 e, quando incongruente 
com os direitos fundamentais, por uma absorção, por exclusão, da respectiva 
inconstitucionalidade; pela desmistificação da sacralidade da lei, inclusive 
mediante ponderação do princípio da legalidade, tido como absoluto, com 
outros, de igual jaez, como, v.g., a segurança jurídica (SILVA, 46-63); por 
sua flexibilização (PAULO OTERO); pela convivência com outras formas 
de normatividade também legítimas; pela criação de espaços ponderativos de 
valores plurais: a lei dotada de uma “margem de balanceamento de valores”. 
(CANOTILHO, 2002:1147) 95   

A legitimação da lei, neste contexto, não adviria da concepção formal 
– e muito menos procedimentalista (NIKLAS LHUMMAN) – de ser posta 
pela autoridade competente através do devido processo legislativo, mas de 
sua democratização pelo debate público (dialógico e igualitário) e de seu 
conteúdo justo. 96

A superação da crise da Administração reclamaria, por sua vez, uma 
releitura da atuação administrativa: de burocrática, mediante obsessão por 
controles dos meios, para gerencial, racionalmente dirigida aos fins; de 
autoritária, para consensual; de legalista (adstrita aos postulados liberais e 
positivistas), para “principiológica” (comprometida com os valores e princípios 
97 VILHENA, Oscar. A Constituição e sua reserva de justiça. São Paulo: Malheiros, 1999.
98 ELY, John Hart. Democracy and distrust. Cambridge: Harvard University Press, 1980.
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constitucionais e morais enaltecidos pelo paradigma pós-positivista); de passiva, 
em relação aos direitos que somente vem a cumprir, diante de nem sempre 
inelutáveis restrições orçamentárias, mediante decisão judicial, para uma postura 
de ativismo administrativo em matéria de promoção dos direitos fundamentais: 
o “ativismo constitucional da Administração Pública”. (OTERO, 2003:151)

A legitimação da atuação administrativa, incluindo a eleição das Políticas 
Públicas, com vistas à promoção dos direitos fundamentais, neste diapasão, 
resultaria da procedimentalização da Administração (DAVID DUARTE), 
otimizada pela mais valia da participação administrativa do administrado na 
tomada de decisões, da “densificação do ambiente decisório via princípios” 
(VILHENA VIEIRA, 1999) 97, da eficiência dos resultados alcançados e da 
justiça dinâmica, essencialmente, distributiva, a que ficaria democraticamente 
engajada.

A superação da crise de legitimação do Judiciário, por sua vez, implica uma 
releitura: i) da atividade jurisdicional: nem asséptica, com postura meramente 
cognitiva, nem voluntarista, com resultados decisionistas, mas “reconstrutiva” 
(DWORKIN) e, indo além, criativa, desde que teleologicamente voltada para 
a consecução da justiça mediante caminhos argumentativos racionalmente 
controláveis; e ii) do papel institucional da jurisdição constitucional: de 
oponente para elemento integrante da democracia, como na proposta de: 
RAWLS, para quem a Corte Constitucional, como instituição exemplar de razão 
pública, pode ser contramajoritária em relação à lei ordinária, mas não anti-
democrática, na medida em que sua autoridade provém da autoridade superior 
do povo; de DWORKIN, para quem a jurisdição constitucional, ao invés de 
enfraquecer, fortalece a democracia, na medida em que  protege os direitos 
fundamentais mediante a equal protection de todos: maiorias e minorias 
também; e, sob certo aspecto, mesmo nas propostas procedimentalistas de: JON 
HART ELY (1980) 98, que, contraditoriamente, ao defender um self restraint do 
Judiciário em matéria de controle de constitucionalidade, acaba por enaltecer 
sua importância para a democracia, na medida em que só o considera legítimo 
quando serve à preservação justamente do princípio democrático, mantendo 
abertos os canais de participação ou defendendo as minorias e de HABERMAS, 
que, para conciliar democracia e direitos fundamentais, entende que o próprio 
processo de concretização constitucional deva ser democratizado.

A legitimação do Judiciário residiria, em termos genéricos, numa atuação 
pós-positivista, voltada para a concretização dos valores fundamentais da 
sociedade e não para a mera subsunção formal das leis e, em lindes específicos, 
na correção das falhas do próprio procedimento democrático (a democracy of 
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rigths) através da jurisdição constitucional.

Quanto aos questionamentos relativos à superação da crise do Estado 
Moderno, bem, como estilizamos o Estado-Legislador como sendo o dos 
séculos XVIII e XIX (Estado Liberal); o Estado-Administrador, o prevalecente 
nas primeiras décadas do século XX (Estado Social) e o Estado-Juiz como 
o emergente do pós-guerra e, mais precisamente, da crise “welfariana” da 
década de 70 do século XX (Estado Pós-Social), fato é que, situados apenas 
nos primeiros anos do século XXI, ainda temos quase cem anos para (tentar) 
responder ...  
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1. Introdução. 2. Origem das alíquotas máximas do 
imposto sobre serviços. 3. No regime da Constituição 
de 1967/1969. 4. No regime da Constituição de 1988. 
5. O exame da Lei Complementar nº 100/99. 6. 
Conclusões.

1.  Introdução
Grande parte da doutrina vem entendendo que, a partir do advento da 

Lei complementar nº 100, de 22 de dezembro de 1999, a alíquota máxima 
do imposto sobre serviços ficou fixada em 5%. Olvidou-se o fato de que esse 
diploma legal limitou-se a introduzir um novo item de serviço tributável, 
fixando, desde logo, a alíquota máxima de 5% para esse  serviço acrescido, 
conforme veremos a seguir, por meio de um estudo sistemático desde a origem 
dessa matéria concernente ao teto de tributação.

2.  Origem das alíquotas máximas do imposto sobre serviços
O primeiro instrumento normativo, regulamentador dessa questão das 

alíquotas máximas do ISS, surgiu com o advento do Ato complementar 
nº 734, de 31 de janeiro de 1967.  Esse diploma legal, elaborado durante 
o regime de exceção, e que hoje corresponde a uma lei complementar, 
estabelecia em seu art. 9º:

Art. 9º Ficam estabelecidas as seguintes alíquotas máximas para a cobrança 
do imposto municipal sobre serviços:
I - execução de obras hidráulicas ou de construção civil, até 2%; 
II - jogos e diversões públicas, até 10%;
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III - demais serviços, até 5%.
Parágrafo único. O Governador do Estado da Guanabara, o Prefeito do Distrito 
Federal e os Prefeitos dos demais Municípios baixarão os atos necessários ao 
cumprimento do disposto neste artigo, reduzindo, na tabela do imposto sobre 
serviços, as alíquotas que excederem os limites estabelecidos.

Simples leitura ocular desse art. 9º e seus incisos permite duas 
conclusões que exsurgem com lapidar clareza, não permitindo qualquer tipo 
de tergiversação.

A primeira delas é a de que não houve fixação de alíquota máxima do 
imposto municipal inserido na competência impositiva municipal, mas, tão 
somente diferentes alíquotas máximas, para diversos tipos de serviços 
tributáveis.

A segunda conclusão é a de que as alíquotas máximas não foram 
fixadas de forma inflexível. Em todas as hipóteses, havia uma flexibilização 
de alíquotas balizadas pelos tetos de 10% (inciso II) e de 5% (inciso III) 
interferindo o mínimo possível na autonomia local.

Verifica-se, pois, que até o regime de exceção respeitou a autonomia 
municipal, no que diz respeito à elaboração de política tributária, onde se 
insere a questão do nível de imposição tributária. Cabe a cada governo 
municipal definir sua política tributária de acordo com as suas peculiaridades 
e necessidades, em perfeita harmonia com o seu plano de governo. 

É um grande equívoco supor que essa questão do nível de imposição se 
insere no âmbito de direito tributário legislado.  No dizer de Antonio Roberto 
Sampaio Dória, ‘a pressão tributária excessiva é, em síntese, problema 
exclusivamente político, não jurídico’ (Direito constitucional brasileiro e due 
process of law. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 183). 

3. No regime da Constituição Federal de 1967/1969

Com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1967, a Corte 
Suprema entendeu revogado o Ato complementar nº 34/67, uma vez que a nova 
ordem constitucional não previu a fixação de alíquotas máximas do imposto 
sobre serviços, por qualquer espécie de instrumento normativo. Entendeu, 
também, não repristinadas aquelas alíquotas fixadas pelo Ato Complementar 
nº 34/67, pela Emenda nº 1/69 (Constituição Federal de 1969), que facultou 
à lei complementar fixar as alíquotas máximas do imposto sobre serviços de 
qualquer natureza (RE 77.559-SP. Relator: Min. Leitão de Abreu, em RTJ, 
81/96; RE 70.979 – RJ. Relator: Min. Luiz Gallotti, em RTJ, 59/94).
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De fato, dispunha a Emenda 1/69  em seu art. 24:
Art. 24. Compete aos municípios instituir imposto sobre:
[...]
II – serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência 
tributária da União ou dos Estados, definidos em lei complementar.
[...]
§ 4º Lei Complementar poderá fixar as alíquotas máximas do imposto 
de que trata o item II.

Observe-se que o § 4º do art. 24 da Carta Política antecedente referia-
se a ‘alíquotas máximas’ do imposto, a exemplo do que dispunha o Ato 
Complementar nº 34/67, numa clara demonstração de que não se tratava de 
submissão do imposto sobre serviços em si ao regime de tributação máxima, 
mas apenas alguns dos serviços tributáveis pelo referido imposto.

Atente-se, outrossim, que não foi conferida à lei complementar a 
faculdade de fixar as alíquotas mínimas do imposto.

4. No Regime da Constituição de 1988

A Constituição de 1988, em sua redação original, dispunha:
Art. 156 – Compete aos municípios restituir impostos sobre:
[...]
III – venda a varejo de combustíveis [...]
IV – serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art.155, I-b, 
definidos em lei complementar.
[...]
§ 4º Cabe à lei complementar:
I – fixar as alíquotas máximas dos impostos previstos nos incisos III e 
IV.

Portanto, a Constituição vigente manteve a restrição impositiva municipal 
representada pela fixação apenas de alíquotas máximas do imposto sobre 
serviços, por lei complementar. 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 37, de 12 de junho de 2002, à 
faculdade de fixação de alíquotas máximas somou-se a faculdade de fixação de 
alíquotas mínimas do imposto sobre serviços, por lei complementar, mediante 
alteração do texto constitucional original, na forma do § 3º do art. 156 da CF, in 
verbis:

§ 3º  Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, 
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cabe à lei complementar:
I – fixar suas alíquotas máximas e mínimas.

Esclareça-se, desde logo, que em virtude da supressão do imposto sobre 
a venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel, como 
decorrência da Emenda Constitucional nº 3/93, o inciso IV referente ao imposto 
sobre serviços sofreu renumeração para o inciso III.

A fixação de alíquotas mínimas por lei complementar representa uma  
restrição derivada de Emenda que é um instrumento normativo subalterno 
à Constituição, e como tal, é inconstitucional, por interferir no princípio 
federativo concernente à autonomia dos entes componentes da Federação 
Brasileira, protegido em nível de cláusula pétrea (art. 60, § 4º, I da CF).

Antecipando-se à ação do legislador complementar, a própria Emenda de 
nº 37/02, mediante introdução do art. 88 ao ADCT, fixou a alíquota mínima, ao 
dispor:

Enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos incisos I e III 
do § 3º do art. 156 da Constituição Federal, o imposto a que se refere o 
inciso III do caput do mesmo artigo:
I - terá alíquota mínima de dois por cento, exceto para os serviços a que 
se referem os itens 32, 33 e 34 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei 
nº 406, de 31 de dezembro de 1968.

Portanto, ficou fixada a alíquota mínima de dois por cento para a 
generalidade dos serviços tributáveis, excetuados os serviços de execução por 
administração ou empreitada, ou sub-empreitada, de construção civil, de obras 
hidráulicas e serviços de engenharia consultiva, serviços de demolição e serviços 
de reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e 
congêneres (itens 32, 33 e 34 da Lista anexa ao Decreto-Lei nº 406/68).

Entretanto, não nos parece possa a lei complementar ou a própria Emenda 
fixar alíquotas mínimas do imposto sobre serviços, inovando o texto original 
da Constituição e afrontando o princípio federativo. Sobre a matéria já tivemos 
a oportunidade de escrever: ‘O exercício do poder tributário pelo Município 
pressupõe liberdade de adotar a política tributária adequada a suas necessidades, 
com autonomia e independência, como resultado da forma federativa de Estado, 
proclamada logo em seu art. 1º. Nenhum ente político pode ser obrigado a 
retirar da sociedade mais do que o necessário à implementação da política 
governamental. A Carta Política, no § 4º do art. 60, proíbe a deliberação de 
emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado’ Cf. nosso Direito 
financeiro e tributário. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 454). 
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Retornando à questão do limite máximo de tributação, o texto da 
Constituição Federal em vigor continua referindo-se às  ‘alíquotas máximas’ 
e não à ‘alíquota máxima’, no singular. 

Verifica-se pois que, desde o Ato complementar nº 34/67 até os diferentes 
textos constitucionais culminando com a redação conferida pela Emenda 
Constitucional de nº 37/2002, não há referência à alíquota máxima do 
imposto sobre serviços, mas somente alusão às ‘alíquotas máximas’ que, 
por óbvio, só podem se referir aos diversos tipos de serviços tributáveis pelo 
Município.

Inegável, portanto, que a limitação constitucional não se refere ao imposto 
sobre serviços em si, mas apenas a alguns dos serviços por ele tributados. Aliás, 
a tese da alíquota máxima do imposto  na base de 5% para todos os serviços 
tributáveis fere a própria literalidade do texto constitucional, que se refere às 
‘alíquotas máximas’, no plural.

Ademais, limitação é uma exceção à regra geral de tributação, e como 
tal, não pode ser interpretada de forma ampla. E mais, na interpretação de 
texto constitucional o intérprete há de valer-se, não de preceitos de natureza 
infraconstitucional, mas de princípios e regras da própria Constituição, sob 
pena de vulnerar o princípio maior da supremacia constitucional.

A entidade política local continua, sem sombra de dúvida, com a liberdade 
de fixar a alíquota que bem entender, de acordo com a política tributária 
estabelecida, naqueles itens de serviços não sujeitos às alíquotas máximas 
pela lei de regência nacional do imposto.

5. O exame da Lei Complementar nº 100/1998

A Lei complementar nº 100, de 22 de dezembro de 1999, acrescentou 
o item 101 para permitir a tributação do serviço de exploração de rodovia 
mediante cobrança de preço dos usuários. Só que, ao acrescentar esse novo 
serviço, a lei complementar já fixou a sua alíquota máxima, com base na 
Constituição Federal que lhe conferiu a missão de, não só, definir os serviços 
tributáveis, como também de fixar as alíquotas máximas desses serviços 
passíveis de tributação pelo imposto sobre serviços.

Para maior clareza transcrevamos os arts. 3º e 4º da Lei Complementar 
nº 100/99:

Art. 3º A Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro 
de 1968, com a redação dada pela Lei Complementar nº 56, de 15 de 
dezembro de 1987, passa a vigorar acrescida do seguinte item:
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101 - Exploração de rodovia mediante cobrança de preço dos usuários, 
envolvendo execução de serviço de conservação, manutenção, 
melhoramentos para adequação de capacidade de segurança de trânsito, 
operação, monitoração, assistência aos usuários e outros definidos em 
contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais.
Art. 4º   A alíquota máxima de incidência do imposto de que trata esta Lei 
complementar é fixada em cinco por cento.

Foi o suficiente para que muitos estudiosos, por meio de uma interpretação 
literal, concluíssem que o imposto sobre serviços ficou com a alíquota máxima 
limitada a 5%, motivada pela expressão ‘do imposto de que trata esta Lei 
complementar’.

O equívoco seria menor se o texto se referisse a ‘imposto de que trata 
o Decreto- Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968’, que era o diploma legal 
vigente na época, para reger o imposto sobre serviços de qualquer natureza  
no âmbito nacional. 

A Lei complementar nº 100/99 não pode ser considerada como lei de 
regência nacional do imposto sobre serviços, pois ela limitou-se a acrescentar 
apenas um item de serviço tributável, da mesma forma que a Lei Complementar 
nº 56/87, também, se limitou a ampliar a Lista de serviços tributáveis anexa ao 
Decreto-Lei nº 406/68, parcialmente alterada pelo Decreto-Lei nº 834/69.

Os demais dispositivos da Lei Complementar nº 100/99 limitaram-
se a fazer ajustes redacionais nos arts. 9º e 12 do Decreto-Lei nº 406/68 
exclusivamente em função da  inclusão de novo serviço tributável.  Por isso, 
essa lei complementar, que acrescentou o item 101 na Lista de serviços então 
vigente, refere-se à ‘alíquota máxima’, e não, às ‘alíquotas máximas’ como 
está na redação do texto constitucional original, redação essa mantida pela 
Emenda Constitucional  nº 37/2002.

Repita-se, a Lei Complementar nº 100/99 em nada alterou a lei geral do 
imposto sobre serviços de qualquer natureza, o que só veio a acontecer com 
o advento da Lei Complementar nº 116, de 31 de junho de 2003, atual lei de 
regência nacional do imposto sobre serviços.

E mais, se a Constituição Federal atribuiu à lei complementar a tarefa de 
fixar ‘alíquotas máximas’ do imposto, numa clara limitação de apenas 
determinados serviços tributáveis ao nível máximo de imposição, 
por óbvio, não poderia o legislador complementar ampliar essa limitação 
constitucional sujeitando todos os serviços tributáveis a uma alíquota máxima 
inflexível de 5%.

Uma interpretação sistemática do art. 4º da Lei Complementar nº 100/99, 
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à luz da ordem jurídica global, principalmente à luz do princípio federativo, que 
assegura a independência política, administrativa e financeira do Município, 
conduz inexoravelmente à conclusão de que, por ora, somente um único item 
de serviços tributáveis, o item 101 da Lista anexa à Lei Complementar nº 
56/87, correspondente ao item 22.01 da Lista anexa à Lei complementar nº 
116/2003, está submetido à alíquota máxima de 5%.

Outros serviços, como os de diversão pública, de distribuição e venda 
de bingos, que muitos municípios tributavam com alíquota de 10% eram 
constitucionais. Por conta de interpretações equivocadas essa alíquota de 10% 
foi rebaixada a 5% pelos Municípios, inclusive pelo de São Paulo.

Não socorre o entendimento em contrário, o argumento de que a Lei 
Complementar nº 116/2003, que editou normas gerais aplicáveis ao imposto 
sobre serviços no âmbito nacional, deixou a fixar a alíquota máxima, porque 
ela já estaria fixada pela Lei Complementar nº 100/99.

Haveria duplo equívoco nessa linha de argumentação. Em primeiro 
lugar, o errôneo entendimento do legislador jamais poderia suprir a omissão 
legislativa. Em segundo lugar, se o legislador, realmente, tivesse fixado a 
alíquota máxima do imposto sobre serviços em cinco por cento, ele, sem 
sombra de dúvida, teria ultrapassado os limites do texto constitucional, que 
se refere às ‘alíquotas máximas’, no plural, o que não admite um teto único 
e fixo de tributação.

6.  Conclusão

Continua em aberto a fixação de alíquotas máximas do imposto sobre 
serviços, com exceção da tributação do serviço de exploração de rodovias, 
limitada  à alíquota de cinco por cento.

O que existe de concreto é a fixação de alíquota mínima de 2% para a 
maioria dos serviços tributáveis, excetuados os serviços de execução, por 
administração ou empreitada ou sub-empreitada, de construção civil, de 
obras hidráulicas e serviços de engenharia consultiva, serviços de demolição 
e serviços de reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, 
portos e congêneres (itens 32, 33 e 34 da Lista anexa ao Decreto-Lei nº 406/68), 
que correspondem, atualmente, aos itens 7.02, 7.04 e 7.05 da lista anexa à Lei 
Complementar nº 116/2003.

Entretanto, essa limitação imposta pelo art. 3º da EC nº 37/2002, que 
acrescentou o art. 88 ao ADCT da Constituição de 1988, é inconstitucional por 
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I. Introdução: a separação de poderes
Mesmo que na Antiguidade Aristóteles (384 – 322 a.C.), em sua monumental 

obra Política, já identificasse e diferenciasse as chamadas funções estatais 
ao classificar os atos correspondentes em três tipos – deliberações sobre 
assuntos de interesse comum, organização de cargos e magistraturas e atos 
judiciais –,  por longo período tal distinção se pôs em plano menor, ocultada 
pela preponderância dos monarcas, que as personificavam e exerciam de 
forma una.

Somente muitos séculos depois, quando da criação dos grandes Estados 
territoriais, o estudo dos poderes do  Estado retoma relevância com a obra do 
francês Jean Bodin (1530 – 1596), precursor da dicotomia público/privado e 
grande teórico da soberania que, não obstante, nega o equilíbrio (de poderes) 
ao vislumbrar um poder predominante (poder soberano – o Estado) e outros 
subordinados (funções de governo); também trouxe à baila tal discussão 
Hobbes,  em sua defesa da indivisibilidade do poder e em sua crítica aos 
governos mistos1, mesmo repelindo a idéia da separação das funções do 
Estado.

Mas é Montesquieu, em sua concepção de “governos moderados” 
– contrapostos a “governos despóticos” –, que efetivamente lapida e formula 
a teoria da separação de poderes, considerada baluarte do moderno Estado 
de Direito. Fê-lo no Livro XI de “O Espírito das Leis” partilhando o poder 
soberano segundo suas funções – executiva, legislativa e judiciária –, o que 
representou avanço em relação à citada teoria mista, como bem assevera 
1 Sistema político idealizado por Políbio (séc. II a. C.) na obra clássica História (Livro VI),  
que combina as três formas clássicas de governo, na busca do equilíbrio e da contenção do 
poder.



Bobbio :
“O governo misto deriva de uma recomposição das três formas clássicas, 
e portanto de uma distribuição do poder pelas três partes componentes da 
sociedade, entre os diversos possíveis “sujeitos” do poder, em particular 
entre as duas partes antagônicas – os ricos e os pobres (patrícios e 
plebeus). O governo moderado de Monstesquieu deriva, contudo,  da 
dissociação do poder soberano e da sua partição com base nas três funções 
fundamentais do Estado...”2

Se a contenção do poder (contra o abuso) já era objeto da preocupação de 
Políbio e, após, entre outros, de Locke, inovou Montesquieu ao vislumbrar, como 
destaca Bobbio “ao lado de uma divisão horizontal do poder...uma divisão 
vertical”3,  atribuindo as funções do Estado a órgãos diferentes – poderes como 
instituições – de forma que “o poder limite o poder”4 (“le pouvoir arrête le 
pouvoir”). Tal idéia (um ideal, até então) inspirou a Revolução francesa e, 
com especial reforço da concepção dos freios e contrapesos (já sugerida pelo 
próprio Montesquieu), também a Constituição americana. 

Seja, pois, inicialmente como o poder predominante de Bodin e, após, 
de Locke5, ou como um dos poderes autônomos de Montesquieu; seja para, 
como foi objeto da preocupação desses pensadores, o controle do poder do 
executivo, ou para fins de eficiência governamental, como após previsto nos 
artigos federalistas6, o papel do Legislativo no Estado Liberal – cuja matriz 
sobreviveria ao Estado contemporâneo – já se delineara, cabendo-lhe não só 
formular as leis, mas fiscalizar-lhes a execução (“Mas, se, num Estado livre, 
o poder legislativo não deve ter o direito de frear o poder executivo, tem o 
direito e deve ter a faculdade de examinar de que maneira as leis que criou 

2 BOBBIO, Norberto. A teoria sobre as formas de governo. 10. ed. (trad.). Brasília: Universi-
dade de Brasília, 2000, p. 70
3 BOBBIO, op.cit., p. 136. 
4 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Barão de. O Espírito das Leis. São Paulo: Martins 
Fontes, 1996, p. 166
5 “Where the legislative and executive power are in distinct hands, as they are in all moderated 
monarchies and well framed governments (...) In all cases whilst the government subsists, the 
legislative is the supreme power...”. In: LOCKE, John. Treatises of government. USA: Easton 
Press, 1991, p. 207 e 213 apud SILVEIRA, Paulo Fernando. Freios e contrapesos (checks and 
balances). Belo Horizonte: DelRey, 1999, p.75. 
6 Série de artigos que antecederam a Constituição americana, mais tarde atribuídos a Hamilton, 
Madison e Jay.
7 MONTESQUIEU, op.cit., p. 174.
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foram executadas...”)7.

II. As funções do Legislativo

Com a evolução do constitucionalismo e com a afirmação do sistema 
de checks and balances, afastada, portanto, qualquer idéia de soberania 
dos poderes, restou claro que as funções do Estado  atribuídas aos Poderes 
constituídos – Executivo, Legislativo e Judiciário – não se ajustam, como 
ensina Celso Bastos8, a um critério orgânico (ou subjetivo) de classificação, 
segundo o qual, por exemplo, considerar-se-ia como sendo função legislativa 
todo ato proveniente do Poder Legislativo. 

É que além dos mecanismos de checks and balances, destinados ao 
controle recíproco dos poderes, a realidade demonstrou claramente que a 
divisão rígida de funções entre os poderes não se aplicava, como bem se 
depreende da lição do citado jurista:

“...a tal ponto que é perfeitamente lícito afirmar-se que hoje dizer que 
a função legislativa é própria do Poder Legislativo é uma verdade tão-
somente relativa porque esse próprio poder desempenha também funções  
administrativas e judiciárias. Do mesmo modo  que também é verdadeiro o 
fato de o Poder Executivo e o Judiciário legislarem, ainda que em pequena 
escala.  Daí porque o nome da função de cada um dos poderes é o daquela 
que eles exercem preponderantemente sobre as outras, que ele cumpre a 
título minoritário e que não correspondem ao modelo de alocação feito por 
Montesquieu e às quais se dá o nome de funções atípicas.”9

Feitos tais esclarecimentos, pode-se afirmar que o Poder Legislativo 
exerce primordialmente as seguintes funções:

1) Legislativa: consiste na elaboração de leis, assim consideradas as 
normas genéricas e abstratas que inovam a ordem jurídica, editadas segundo o 
procedimento formal determinado pela Constituição. A função ora analisada é 
exercida pelo Poder Legislativo sob  a égide do princípio da reserva legal, que 
não se confunde com o princípio da legalidade. Este determina a submissão 
à lei, ou a atuação segundo os ditames da lei, enquanto aquele estabelece o 
alcance da lei formal, vale dizer, a fixação, pela Constituição, de um espectro de 
matérias cuja normatização compete à lei formal, editada pelo Legislativo.

8 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 20.  ed. atual.  São Paulo: Saraiva, 
1999,  p. 345.
9 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de teoria do Estado e ciência política. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1995, p.79.
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Há de se ressaltar que a função legislativa, compreendida em sentido 
amplo, que extrapola os limites da lei formal, é exercida também pelos demais 
poderes, tanto que o Poder Executivo, segundo a Constituição brasileira, 
edita até normas gerais e abstratas, por Medida Provisória e por Regulamento 
(vinculado); todos os poderes, como função atípica, expedem  normas de efeito 
interno e outras não sujeitas ao princípio da reserva legal.

2) Julgadora: com origem que remonta à Inglaterra da idade média, o 
instituto do impeachment consiste na responsabilização política de agentes 
públicos de alto escalão, os agentes políticos, pela prática de atos identificados 
como infrações políticas, por se constituírem não em crimes comuns (previstos 
na legislação penal), mas em condutas atentatórias aos poderes e princípios 
constitucionais, a garantias e direitos individuais e sociais, aos ditames de 
seu munus público.

Exerce o Poder Legislativo sua função julgadora mediante a instauração 
de processo político-administrativo composto, basicamente, de duas etapas, 
sendo uma de admissibilidade da denúncia e outra de julgamento, que se 
ultima, em caso de condenação, com a declaração de perda do cargo, além de 
– na maior parte dos casos – suspensão de direitos políticos.

3) Fiscalizadora: esta atribuição do Poder Legislativo relaciona-se 
com as próprias origens das casas legislativas e consiste na prerrogativa de 
fiscalizar os atos administrativos e políticos praticados no âmbito do Poder 
Executivo, mediante requerimentos de informação, constituição de comissões 
com poderes especiais de investigação (as CPI’s), convocação de ministros, 
acompanhamento  contábil, financeiro, patrimonial e operacional, auxiliado 
pelos tribunais de contas, entre outros mecanismos.

Há outros tipos de atos praticados pelo Poder Legislativo que refogem 
à classificação básica antes enunciada e que representam verdadeiras formas 
de ingerência – legítimas, pois são instrumentos constitucionais de freios e 
contrapesos – do Poder Legislativo sobre os demais poderes, em especial o 
Executivo. Decorrem, segundo exemplos previstos na Constituição brasileira 
e em muitas outras, de competências para aprovar escolha de titulares de 
determinados cargos, para sustar atos normativos, efeitos de contratos etc. 

III. O Legislativo no Brasil: um Poder em crise

Desde que o Estado passou a assumir uma maior gama de atribuições, 
incorporando as chamadas funções sociais, ampliou-se e especializou-se o 
papel do legislativo, posto a estabelecida precedência da lei ante a atividade 
executiva, fenômeno que por certo tanto contribuiu para ampliar sua 
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importância, quanto  seu questionamento. 

Já então o poder executivo se pretendia ágil a responder às novas 
demandas, e para tanto especializava o chamado aparelho de Estado 
(especialmente a burocracia), processo esse para o qual não contribuía a 
morosidade e o conservadorismo do legislativo, já ressaltado por Huntington 
acerca do Congresso americano:

“Velhas idéias, velhos valores, velhas crenças custam a morrer no 
Congresso. A estrutura do Congresso encoraja sua perpetuação”.10

A associação do Poder Legislativo à idéia de conservadorismo, de 
instabilidade, de inoperância, de crise, enfim, praticamente acompanhou toda 
a história dos parlamentos, e não foi diferente no Brasil.

É bem verdade que as câmaras municipais das primeiras vilas do Brasil-
colônia até o século XVII gozavam de grande autonomia de fato, em razão da 
ausência de maior controle da metrópole, mas esses tempos já vão longe e há 
de se notar que tais instituições ainda exerciam funções policiais, judiciárias 
e administrativas – não havia separação de poderes. 

Desde então, até a outorga da primeira constituição brasileira, em 1824, o 
Poder Legislativo manteve-se, como as demais instituições, sob dependência 
dos monarcas, como sói ocorrer em regimes como o aqui então em vigor.

A inauguração de nosso período constitucional deu-se sob a influência 
dos ventos liberais da Constituição americana, mas, permanecendo o regime 
monárquico, preservou-se o poder do imperador mediante a inserção de um 
quarto poder, o moderador, que exercido conjuntamente com o Executivo 
excluía o Legislativo de qualquer esfera decisória.

O advento da república não alterou a correlação de forças entre os poderes, 
com a adoção do presidencialismo justificada pela tese da incompatibilidade 
entre parlamentarismo e federalismo, encampada por Rui Barbosa11. Prevalecia 
10 HUNTINGTON, Samuel. Congressional responses to the twentieth  century. In: TRUMAN, 
David (Ed.). The Congress and America’s Future. New York: Prentice-Hall, 1965, p. 16 apud 
ABRANCHES, Sérgio Henrique Hudson de; SOARES, Gláucio Ary Dillon. As funções do Le-
gislativo. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 7, n.1, p. 74, jan./mar. 1973.  
11 BARBOSA, Rui. Comentários à Constituição Federal brasileira.  São Paulo: Saraiva, 1933, 
p. 404 apud SILVA, José Afonso da. Presidencialismo e parlamentarismo no Brasil. Revista de 
Ciência Política, Rio de Janeiro, v. 33, n.1, p. 9-32, nov. 1989.
12 “O Coronelismo resulta da superposição de um amplo regime representativo a uma 
estrutura econômica e social inadequada. Manifesta-se em um compromisso, uma troca 
de favores, entre o poder público, que se fortalece e a influência social dos chefes locais 
(poder privado), calcada na estrutura agrária”. In: Leal, Victor Nunes. Coronelismo, enxada 
e voto: o município e o regime representativo no Brasil. São Paulo: Alfa-Omega, 1975.
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o Poder Executivo, sustentado na política dos governadores e no coronelismo12, 
sistema que se manteve por muito tempo e excluía qualquer participação dos 
demais poderes, como bem ressalta José Afonso da Silva acerca da Primeira 
República (1889-1930):

“A Constituição enumerava, é verdade, as matérias de competência 
presidencial, mas isso não tinha maior significado, porque o poder estava 
para além (ou para aquém, segundo as circunstâncias) do formalismo 
constitucional. A realidade forjou um presidencialismo de mando, sem 
freio e sem contrapeso constitucional.” 

A Segunda República, iniciada com a revolução de 1930 sob liderança 
de Getulio Vargas, pôs por terra qualquer eventual aspiração de retomada de 
força do Poder Legislativo; foi, aliás, anulado pelo Governo Provisório, que 
avocou para o Poder Executivo a própria função legislativa, até que eleita a 
Assembléia Constituinte. 

A Constituição de 1934, mesmo alterando a estrutura do Poder 
Legislativo, com o abandono do bicameralismo puro mediante a retirada 
da função legiferante do âmbito do Senado – transformado em um tipo de 
conselho (ou órgão de controle) cuja atribuição principal consistia na busca 
da coordenação dos poderes – trazia conotação formal que propiciava maior 
equilíbrio entre os poderes, o que não logrou ocorrer porquanto as forças 
políticas dominantes já indicavam o intuito de manutenção do status quo ante, 
e o Poder Legislativo mantinha-se fraco na prática, “dominado que era por 
tendências oligárquicas e conservadoras”13.

No período entre 1937 e 1945, com a edição da chamada “Constituição  
Polaca”14, o Senado é substituído por um Conselho de Estado, instaura-
se censura prévia, pena capital, afinal mecanismos típicos de um período 
ditatorial, que reforça, obviamente, ainda mais as competências presidenciais,  
como  deixava claro o art. 73 da citada Carta de 37:

“art. 73. O Presidente da República, autoridade suprema do Estado, 
coordena a atividade dos órgãos representativos, de grau superior, dirige 
a política interna e externa, promove e orienta a política legislativa de 
interesse nacional, e superintende a administração do país.”

O processo de redemocratização do país sacramentada na Constituição 

13 SILVA, op. cit.,  p. 18.
14 Boa parte da doutrina nela constatou inspiração da Constituição Polonesa, considerada de 
natureza fascista.
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de 1946  foi protagonizado pelo Legislativo e tal papel garantiu um período 
de estabilidade e equilíbrio na relação  entre os poderes; mas já vigorava uma 
nova correlação de forças políticas, com partidos diversos e movimentos 
alheios às oligarquias tradicionais, realidade essa que gerou mais tarde ferrenha 
disputa pelo poder e susbstancial instabilidade política, quadro que se manteve 
durante a vigência do sistema parlamentarista de governo e impediu que o 
Poder Legislativo exercesse na plenitude suas funções de Estado – salvo as 
políticas – mesmo que, talvez pela primeira vez na história deste país,  gozasse 
de prerrogativas formais e materiais para exercê-las. 

Mas não foi pequena a importância do Legislativo no decorrer das 
diversas crises políticas vivenciadas nos anos 50 e início dos anos 60. Nesses 
momentos parecia revelar-se uma oculta força, a se contrapor à imagem 
corrente de ineficiência que revestia todas as casas legislativas.  Afonso 
Arinos, no início dos anos 60, já defendia que o Congresso deveria “controlar 
a legislação sem legislar”, ao qualificar a legislação editada pelo Legislativo 
como “esparsa, muitas vezes supérflua, quando não demagógica e desligada 
das verdadeiras necessidades públicas”15. o Ministro do Supremo Tribunal  
Oswaldo Trigueiro, em seminário realizado pela Universidade de Brasília sobre 
a Reforma do Poder Legislativo, também já se pronunciava pela revisão das 
funções do Poder Legislativo, em especial no campo legislativo, criticando 
a atuação do Congresso :

“Ele vota poucas leis, e as poucas que vota, pelos defeitos do processo 
legislativo, não são evidentemente de melhor qualidade”.16

Novos ventos favoráveis ao Legislativo somente surgiram com a 
“Constituição-cidadã” de 1988 (antes disso, sob o regime militar, manteve-
se a regra de submissão ao Executivo). Considerada um dos corolários da 
redemocratização do país e da nova realidade constitucional, a ampliação da 
importância do Poder Legislativo na condução do Estado concretizou-se em 
princípios e normas constitucionais.17

15 FRANCO, Afonso Arinos de Mello. Evolução da crise brasileira. São Paulo: Cia. Editora 
Nacional, 1965, p. 35-36.
16 apud MARINHO, Armando de Oliveira. A modernização do Poder Legislativo. Revista de 
Ciência Política, Rio de Janeiro, n. 7, n. 3, 1973.
17 É o que explica José Afonso da Silva, op. cit, p. 30: "Contudo, a Constituição tentou fortale-
cer o Congresso Nacional na busca do equilíbrio dos poderes. Especialmente, ampliou-lhe as 
atribuições, devolveu-lhe boa parte do poder financeiro, mormente quanto à iniciativa de leis 
nesse campo,  e reforçou seu poder de controle sobre o Executivo e a Administração Federal, 
dando, para tanto, maiores poderes às comissões parlamentares e ao sistema de controle externo, 
com o auxílio do Tribunal de Contas."
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Criou-se a expectativa de que o Poder Legislativo seria verdadeiro co-
gestor do Estado, postos a valorização de seu papel na atividade legislativa 
– que lhe é própria – , com  a redução do rol de matérias cuja iniciativa de lei 
pertence, privativamente, ao Poder Executivo, bem como nas atividades de 
fiscalização e controle. Chegou-se a afirmar  que a despeito de se ter ratificado 
a opção pelo sistema presidencialista, resultara da discussão um “sistema 
híbrido”, dados os poderes substanciais deferidos ao parlamento. A prática, 
entretanto, afasta tal avaliação.

Essa valorização propiciada pela Constituição de 1988, parece claro 
hoje, não se fez concretizar, quer por razões relativas à própria debilidade das 
instituições e de seus quadros (os agentes políticos in casu), situação que gera, 
quanto àquela, uma relação de subserviência das Casas Legislativas perante 
o Poder Executivo e, quanto a estes, conchavos políticos que maculam a 
independência do Poder, quer pelos bruscos – considerando o processo histórico 
– adventos da chamada era tecnológica e do fenômeno da globalização, que 
agravam ainda mais o que se logrou chamar de  ingovernabilidade – segundo 
Habermas18, uma combinação de “crise de gestão administrativa com crise de 
apoio político dos cidadãos”, cuja ocorrência repercute na própria concepção 
dos Poderes. Os dois elementos determinaram importantes mudanças de 
paradigma nas relações na sociedade como um todo e, como não poderia deixar 
de ocorrer, impuseram impacto nas relações desta com o Estado.

Consolida-se, assim, uma tendência que já se alinhavara quando o 
Estado assumiu a feição de Estado prestador de serviços (Welfare State); 
ao assumir uma bem mais extensa (ou especializada) gama de atribuições, 
fez-se imperativo ao Executivo tornar-se mais forte não só em sua função 
natural (administrativa), mediante melhoria qualitativa de seu aparelhamento 
burocrático e de suas relações com parceiros privados, mas também na função 
legislativa, que aos poucos deixa de ser exclusiva do Poder Legislativo. 

Inverte-se, já a partir de então, sem aparente abalo da democracia e 
do Estado de Direito, a hierarquia relativa entre Poderes à qual se refere 
Gordillo19 – em que o Legislativo seria preeminente em relação ao Executivo,   
sedimentando-se a prevalência do Poder Executivo. 

Se por um lado a informação se distribui com mais facilidade e os 
18 HABERMAS, Juergen. Raison e légitimité: problèmes de légitimation dans le capitalisme 
avancé (1973), trad. fr., Paris: Payot, 1978, p.70
19 GORDILLO,  Agustín. Princípios gerais de direito público. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 1977, p. 52-57.
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instrumentos de participação popular nas ações de governo têm seu uso 
difundido, por outro a celeridade imposta pelo mundo globalizado da chamada 
Era da Informação torna inadequado e ineficaz o atual (antigo) modo de 
legislar. O processo legislativo é, nos moldes atuais, lento e não responde à 
administração de crises. Faz-se, assim, acirrar a edição de normas e medidas 
pelo Poder Executivo, o que, no contexto atual, constitui-se em clara subtração 
do campo competencial do Legislativo. Mas a necessidade de rapidez em suas 
ações não explica tudo; o uso das Medidas Provisórias pelo Governo Federal, 
quando indiscriminado e quando ausentes seus pressupostos constitucionais, 
representa, irremediavelmente, grave desrespeito ao princípio da separação 
entre os Poderes. Não se pode deixar de registrar que a inclusão das Medidas 
Provisórias na Constituição de 1988 foi intentada pelos constituintes como 
meio de equilíbrio entre as duas variáveis, a necessidade de dotar o Executivo 
de meio de ação ágil e o refreamento do uso autoritário, como se pode 
depreender da otimista afirmativa do deputado Ferreira Lima, transcrita da 
obra de Figueiredo e Limongi:

“O decreto-lei, sempre abastardado pelos regimes autoritários, reconquista 
a sua roupagem democrática e os seus fundamentos históricos como fator 
de modernização e rapidez na ação administrativa nos casos de importância 
e urgência, tão presentes no mundo moderno.”20

Difunde-se a idéia de maior participação do Poder Executivo na função 
normativa do Estado (já abarcada pela Constituição francesa de 1958) e até de 
subtração de determinadas matérias do âmbito da Lei formal, como exercício 
do fenômeno da deslegalização, que se apresenta, conforme descreve o 
eminente professor Diogo de Figueiredo21, sob as formas da extralegalização, 
da  paralegalização, da sublegalização e do fomento público. 

De fato o que se impõe é a revisão do próprio sistema de separação de 
Poderes, cabendo ao Legislativo, em especial, encontrar novo rumo, com 
valorização das funções de planejamento (formulação e discussão de políticas 
públicas), controle e fomento. Essa mudança insere-se na natural evolução 
da estrutura de poder do Estado, cuja organização se altera, ora – como está 
a ocorrer – ao atribuir funções (novas) a uma gama maior de órgãos, ora 
– como se impõe ocorrer – a rever a estabelecida divisão de funções entre os 
Poderes.
20 FIGUEIREDO, Angelina Cheibub; LIMONGI, Fernando. Executivo e Legislativo na nova 
ordem constitucional. Rio de Janeiro: FGV, 1999, p.7.
21 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Sociedade, Estado e administração pública. Rio 
de Janeiro: Topbooks, 1995, p. 88-90.
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E seja como reação ao mencionado incremento das iniciativas legislativas 
por parte do Executivo, como supõem Abranches e Soares, ou porque de fato 
a atividade de controle representa – ela, sim, e não a atividade legislativa, 
como em geral se afirma – a função do Legislativo essencial ao Estado 
Democrático de Direito, dá-se que é nesse campo que o Legislativo brasileiro 
tem obtido maiores tentos. Aliás, os mesmos Abranches e Soares lembram 
que “para Huntington, o Congresso, para subsistir e ser importante, não 
precisa legislar. Sua função primordial deve ser o controle da administração 
governamental.”. 

IV. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro e sua Função 
Legislativa

Parece óbvio que, em se tratando de legislação, a quantidade de leis 
produzidas não é um parâmetro próprio para avaliar a qualidade dos mandatos 
ou da produção de uma Câmara, mesmo que a mídia regularmente apresente 
matérias com estatísticas de números de projetos de leis apresentados, leis 
aprovadas etc. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na presente legislatura, 
aprovou, até junho deste ano de 2006, cerca de 400 leis, tendo o Prefeito 
sancionado menos da metade. Explicita-se assim a queda de braço entre 
Prefeito e Vereadores, pois dentre o citado quantitativo de leis aprovadas, 
mais de 280 leis foram promulgadas após rejeição de veto.

A eficiência que os números aparentemente demonstram somente se 
afirma no seio da lógica burocrática, em que se aferem mecanismos formais, 
mas por certo não resiste a parâmetros de eficácia e efetividade, cujos conceitos 
privilegiam o alcance de resultados e o impacto para a população carioca. 

De uma pouco atenta análise dos projetos apresentados e leis aprovadas 
desde o início da atual legislatura já se depreende com facilidade que boa parte 
se trata de proposições cujo objeto é autorizar o Poder Executivo a executar 
ações e criar programas. Ora, a própria concepção da lei como instrumento de 
comando já deveria bastar a afastar tal procedimento, mas é no princípio da 
separação dos poderes, mais propriamente em alguns de seus sucedâneos – o 
princípio da reserva legal e o princípio da reserva de iniciativa –, que reside a 
inconstitucionalidade dessas “leis autorizativas”. Pouco importa que a natureza 
teleológica da lei autorizativa confira-lhe inocuidade se o campo competencial 
materialmente determinado pela Constituição é desrespeitado. 

A Constituição Federal estabelece um rol determinado de matérias sujeitas 
à lei formal e, nesse âmbito, prevê que a iniciativa de projetos de lei acerca 
de algumas destas é privativa do Poder Executivo. Restam, tanto em nível 
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federal quanto municipal, matérias de natureza estritamente administrativa, 
que constituem ora objeto de regulamento ou atos administrativos de execução 
(decorrência direta da lei), ora meros fatos administrativos. Nestes, incluem-se 
ações como a construção de uma escola, o asfaltamento de determinada rua 
ou a limpeza de outra. Ora, trata-se de matéria executiva e o estabelecimento 
de prioridades dentro dessa seara cabe exclusivamente ao Poder Executivo, 
daí não se constituir em objeto de lei formal. Aos vereadores, quanto a tais 
medidas, compete apenas a utilização da indicação, instrumento mediante o 
qual são enviadas sugestões ao Prefeito Municipal. 

Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o Gabinete da Vereadora 
Aspásia Camargo tomou a iniciativa de realizar um seminário para discutir essa 
questão, entre outras. Sob a coordenação do subscritor deste e com a presença 
de Procuradores da Câmara, o debate pôs às claras a inconstitucionalidade 
dessa prática disseminada entre os vereadores, que se utilizavam da lei, 
desprestigiando-a, para autorizar o Executivo a fazer aquilo que já lhe 
cabia. Os Procuradores da Câmara Municipal puderam, inclusive, relatar o 
constrangimento  a que se submetiam ao terem que, repetidamente, defender 
essas leis, que sabiam inconstitucionais, perante o Poder Judiciário. 

Iniciou-se, então, a partir desse evento, um saudável debate sobre as 
alternativas viáveis para dar fim às leis autorizativas no âmbito da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro. Houve, como era de se esperar, resistência por 
parte de alguns vereadores que, não obstante compreenderem o impedimento 
jurídico, temiam os efeitos políticos que poderiam decorrer da cessação do 
uso desse contumaz instrumento de ação. Determinada Vereadora apresentou 
Projeto de Emenda à Lei Orgânica em que propunha a inclusão, dentre as 
proposições legislativas, de uma indicação sujeita à aprovação plenária, na 
frágil crença de que isso conferiria mais efetividade ao tradicional instrumento 
de sugestão de ações. Mas o Presidente da Câmara pôs a pá de cal no assunto, 
de forma simples e direta, ao emitir um “Precedente Regimental” no qual 
determinava que todos os projetos de lei apresentados por vereadores que 
tratassem de matérias sujeitas à iniciativa privativa do Prefeito fossem 
remetidos, de plano, ao arquivo, em razão de sua inconstitucionalidade 
patente.

Resolvida essa questão, exsurgiu outra, também de natureza legislativa, 
que embaraça a atuação da Câmara Municipal na gestão da Cidade. É que a 
Lei Orgânica Municipal, ao estabelecer o rol de matérias cuja iniciativa dos 
projetos de lei pertence privativamente ao Prefeito, parece ter extrapolado da 
sistemática imposta pela Constituição Federal. 

Prevalente o entendimento de que, em se tratando de processo legislativo, 
as normas respectivas são garantidoras do princípio da separação dos poderes, 
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impõe-se a simetria com o centro, de forma que à Lei Orgânica Municipal 
compete, no máximo, ao prever as matérias sujeitas à iniciativa privativa do 
Prefeito, estabelecer adequações à realidade municipal. Não é, no entanto, o que 
ocorre. Enquanto basicamente a Constituição Federal concede privatividade 
de iniciativa ao Chefe do Poder Executivo para Leis sobre criação de cargos e 
empregos e sobre o regime jurídico dos servidores, além das leis orçamentárias, 
a LOM do Rio de Janeiro prevê matérias como “políticas, planos e programas 
municipais, locais e setoriais de desenvolvimento” (inciso III do artigo 44);  
matérias “que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública (alínea c do 
inciso II do artigo 71); “concessão de isenções e anistias fiscais e remissão de 
dívidas de créditos tributários” (inciso V do artigo 44); “matéria financeira 
e orçamentária” (inciso X do artigo 44).

A prevalecerem tais dispositivos, amplamente utilizados pelo Prefeito 
Municipal como fundamentação de seus inúmeros vetos, pouco ou nada 
restaria ao Legislativo para o exercício da função que lhe nomeia. Ora, vedar 
ao vereador a iniciativa de projetos de lei sobre políticas, planos e programas 
significa pô-lo à parte em todo o processo de planejamento. No que concerne 
à matéria financeira e tributária, bem como às que representem aumento de 
despesa, a LOM parece pretender ressuscitar disposições que permeavam as 
Constituições autoritárias de 1937 e 1967. É importante, porém, perceber que 
a iniciativa privativa do Prefeito em matéria orçamentária impõe limitação 
aos efeitos de leis dessa natureza.

O retorno à ordem constitucional no que refere ao processo legislativo 
é passo importante para garantia do equilíbrio entre os Poderes, um tanto 
ultrajado pelo predomínio explícito do Poder Executivo. Não bastam, porém, 
remendos formais como os ora aqui defendidos, pois o equilíbrio almejado 
passa, também, por um equilíbrio técnico, somente alcançável mediante uma 
adequada estruturação da Câmara Municipal em seus órgãos de assessoramento, 
e por um sério comprometimento dos edis na discussão dos assuntos mais 
relevantes para a Cidade, com foco nas leis orçamentárias, no plano diretor, nos 
planos de estruturação urbana e na legislação de parcelamento, uso e ocupação 
do solo urbano em geral. Leis de planejamento, enfim, em substituição às leis 
casuísticas que ora prevalecem.
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I. Introdução

A argüição de descumprimento de preceito fundamental foi prevista no 
texto original da Constituição de 19881 e regulamentada apenas onze anos 
depois, com a Lei n° 9.882, de 3.12.99, que dispôs sobre o seu processo e 
julgamento. Anteriormente à promulgação da lei, o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal era pela não auto-aplicabilidade da medida2. A ADPF insere-
se no já complexo sistema brasileiro de controle de constitucionalidade sob o 
1 A ADPF foi inicialmente instituída no parágrafo único do art. 102, depois convertido em § 
1° pela EC n° 3, de 13.03.93, conservando a mesma redação: “A argüição de descumprimento 
de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal 
Federal, na forma da lei”.
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signo da singularidade, não sendo possível identificar proximidade imediata 
com outras figuras existentes no direito comparado, como o recurso de amparo 
do direito espanhol, o recurso constitucional do direito alemão ou o writ of 
certiorari do direito norte-americano3. E, apesar de fundado temor inicial4, é 
certo também que ela não se prestou, ao menos nesses primeiros anos, a uso 
análogo ao da extinta avocatória, existente no direito constitucional brasileiro 
do regime militar.

Há razoável consenso doutrinário de que a Lei n° 9.882/99 não apenas 
deixou de explicitar de forma clara o sentido e alcance da argüição de 
descumprimento de preceito fundamental – acerca da qual havia amplo 
desencontro doutrinário – como, ademais, ainda criou algumas perplexidades 
adicionais5. Tal fato foi agravado pelo veto presidencial a dispositivos do 
projeto aprovado, desfigurando a proposta original. De todo modo, a despeito 
de certas dificuldades apresentadas pelo texto, a disciplina lacônica dada 
pela lei transferiu para o Supremo Tribunal Federal um amplo espaço de 
conformação do instituto por via de construção jurisprudencial. É possível 
supor, assim, que este remédio constitucional possa ser projetado para uma 
dimensão mais elevada, superadora, inclusive, de suas motivações iniciais6.

2 DJU 31 maio 1996, AgRg na PET 1.140/TO. Relator: Min. Sydney Sanches: “1. O § 1° do 
art. 102 da Constituição Federal de 1988 é bastante claro ao dispor (...). 2. Vale dizer, enquanto 
não houver lei estabelecendo a forma pela qual será apreciada a argüição de descumprimento 
de preceito fundamental, decorrente da Constituição, o Supremo Tribunal Federal não poderá 
apreciá-la”.
3 Nesse sentido, v. SARMENTO, Daniel. Apontamentos sobre a argüição de descumprimento de 
preceito fundamental. In: TAVARES, André Ramos; ROTHENBURG, Walter Claudius, (Orgs). 
Argüição de descumprimento de preceito fundamental: análises à luz da Lei n° 9.882/99, 
2001, p. 88-90; RÊGO, Bruno Noura de Moraes. Argüição de descumprimento de preceito 
fundamental, 2003, p. 71. V. breve levantamento das posições a respeito em STRECK, Lênio 
Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica, 2002, p. 635 e s. Para um estudo de direito 
comparado na matéria, v. TAVARES, André Ramos. Tratado da argüição de preceito funda-
mental, 2001, p. 35 e s. 
4 V. Manoel Gonçalves Ferreira Filho. O sistema constitucional brasileiro e as recentes inovações 
no controle de constitucionalidade, op. cit., p. 14: “[S]eu objetivo real, disfarçado embora, 
é introduzir uma forma de avocatória, concentrando nas mãos do Supremo Tribunal Federal 
questões de inconstitucionalidade, suscitadas incidentalmente perante outras instâncias”. No 
mesmo sentido, BINENBOJM, Gustavo. A nova jurisdição constitucional brasileira, 2001, 
p. 189 e 192-193.
5 Sem embargo da qualificação pessoal dos juristas que integraram a comissão que elaborou o 
projeto, presidida por Celso Ribeiro Bastos, falecido em 2003, e composta por Gilmar Ferreira 



Rev. Direito, Rio de Janeiro, v. 10, n. 15, jan./dez. 2006 105 

O conhecimento convencional em matéria de controle de constitucionalidade 
reafirma, rotineiramente, que a regra no direito brasileiro é a fiscalização 
incidental e difusa. A verdade, no entanto, é que a Lei n° 9.882/99 vem reforçar 
uma tendência que tem se manifestado nos últimos anos de ampliação do papel 
da jurisdição constitucional concentrada e abstrata7. 

II. Espécies

Em sua concepção original, materializada no Projeto de Lei n° 17, de 1999 
(n° 2.872/97 na Câmara dos Deputados), aprovado pelo Congresso Nacional, 
a ADPF tinha dupla função institucional: (i) a de instrumento de governo, 
consubstanciada na possibilidade de os legitimados do art. 103 alçarem 
diretamente ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal a discussão de 
questões sensíveis, envolvendo risco ou lesão a preceito fundamental ou 
relevante controvérsia constitucional (Lei n° 9.882/99, art. 1° e par. ún. c/c art. 
2°, I); e (ii) a de instrumento de cidadania, de defesa de direitos fundamentais, 
ao admitir a propositura da argüição por qualquer pessoa lesada ou ameaçada 
por ato do Poder Público (art. 2°, II do PL n° 17/99). Este último dispositivo, 

6 Além da referência constante ao combate à “indústria de liminares”, algumas das finalidades 
do remédio constitucional, nas palavras de MENDES, Gilmar Ferreira. Argüição de decum-
primento de preceito fundamental: parâmetro de controle e objeto. In: TAVARES; ROTHEN-
BURG, op. cit., p. 8: “O novo instituto, sem dúvida, introduz profundas alterações no sistema 
brasileiro de controle de constitucionalidade. Em primeiro lugar, porque permite a antecipação 
de decisões sobre controvérsias constitucionais relevantes, evitando que elas venham a ter um 
desfecho definitivo após longos anos, quando muitas situações já se consolidaram ao arrepio da 
‘interpretação autêntica’ do Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, porque poderá ser 
utilizado para – de forma definitiva e com eficácia geral – solver controvérsia relevante sobre 
a legitimidade do direito ordinário pré-constitucional em face da nova Constituição que, até o 
momento, somente poderia ser veiculada mediante a utilização do recurso extraordinário. Em 
terceiro, porque as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nesses processos, haja 
vista a eficácia erga omnes e o efeito vinculante, fornecerão a diretriz segura para o juízo sobre 
a legitimidade ou a ilegitimidade de atos de teor idêntico, editados pelas diversas entidades 
municipais”.
7 V. passagem do voto do Min. Sepúlveda Pertence, também no julgamento da ADC 1, RTJ, 
157:371, p. 389, 1996: “Esta convivência [entre o sistema difuso e o sistema concentrado] não 
se faz sem uma permanente tensão dialética na qual, a meu ver, a experiência tem demonstra-
do que será inevitável o reforço do sistema concentrado, sobretudo nos processos de massa; 
na multiplicidade de processos que inevitavelmente, a cada ano, na dinâmica da legislação, 
sobretudo da legislação tributária e matérias próximas, levará, se não se criam mecanismos 
eficazes de decisão relativamente rápida e uniforme, ao estrangulamento da máquina judiciária, 
acima de qualquer possibilidade de sua ampliação e, progressivamente, ao maior descrédito 
da Justiça, pela sua total incapacidade de responder à demanda de centenas de milhares de 
processos rigorosamente idênticos, porque reduzidos a uma só questão de direito”.
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todavia, foi vetado pelo Presidente da República, sob o fundamento de que 
franqueava de forma desmedida o acesso ao Supremo Tribunal Federal8.

Por conta dessa estrutura, a doutrina – de maneira praticamente unânime 
– tem extraído da Lei n° 9.882/99 a existência de dois tipos de argüição 
de descumprimento de preceito fundamental: a) a argüição autônoma e b) 
a argüição incidental. A autônoma tem sua previsão no art. 1°, caput: “A 
argüição prevista no § 1° do art. 102 da Constituição Federal será proposta 
perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão 
a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público”. E a incidental 
decorreria do mesmo art. 1°, parágrafo único, I: “Caberá também argüição de 
descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento 
da controvérsia constitucional sobre a lei ou ato normativo federal, estadual 
ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição”, combinado com o 
art. 6º, § 1º da mesma lei: “Se entender necessário, poderá o relator ouvir 
as partes nos processos que ensejaram a argüição, requisitar informações 
adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer 
sobre a questão, ou ainda, fixar data para declarações, em audiência pública, 
de pessoas com experiência e autoridade na matéria”.

No caso da argüição autônoma, além do pressuposto geral da 
inexistência de qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade (o que lhe 
dá um caráter de subsidiariedade), exige-se (i) ameaça ou violação a preceito 
fundamental e (ii) um ato estatal ou equiparável capaz de provocá-la. Trata-
se, inequivocamente, de uma ação, análoga às ações diretas já instituídas na 
Constituição, por via da qual se suscita a jurisdição constitucional abstrata e 
8 As razões de veto do Presidente da República, encaminhadas por via da Mensagem n° 1.807, 
de 3.12.99, assim se manifestavam no particular: “A disposição insere um mecanismo de acesso 
direto, irrestrito e individual ao Supremo Tribunal Federal sob a alegação de descumprimento 
de preceito fundamental por “qualquer pessoa lesada ou ameaçada por ato do Poder Público”. 
A admissão de um acesso individual e irrestrito é incompatível com o controle concentrado de 
legitimidade dos atos estatais – modalidade em que se insere o instituto regulado pelo projeto de 
lei sob exame. A inexistência de qualquer requisito específico a ser ostentado pelo proponente 
da argüição e a generalidade do objeto da impugnação fazem presumir a elevação excessiva do 
número de feitos a reclamar apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, sem a correlata exigên-
cia de relevância social e consistência jurídica das argüições propostas. Dúvida não há de que 
a viabilidade funcional do Supremo Tribunal Federal consubstancia um objetivo ou princípio 
implícito da ordem constitucional, para cuja máxima eficácia devem zelar os demais poderes e 
as normas infraconstitucionais. De resto, o amplo rol de entes legitimados para a promoção do 
controle abstrato de normas inscrito no art. 103 da Constituição Federal assegura a veiculação e 
a seleção qualificada das questões constitucionais de maior relevância e consistência, atuando 
como verdadeiros agentes de representação social e de assistência à cidadania”.
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concentrada do Supremo Tribunal Federal. A legitimação é a mesma da ação 
direta de inconstitucionalidade, o parâmetro de controle é mais restrito – não é 
qualquer norma constitucional, mas apenas preceito fundamental – e o objeto 
do controle é mais amplo, pois não se limita aos atos normativos e estende-se 
aos três níveis de poder.

Já a argüição batizada – não sem certa impropriedade – como incidental9 
pressupõe, em primeiro lugar, a existência de um litígio, de uma demanda 
concreta já submetida ao Poder Judiciário. No caso da argüição incidental, 
eventuais processos em tramitação ficarão sujeitos à suspensão liminar de seu 
andamento ou dos efeitos da decisão acaso já proferida (art. 5°, § 3°), bem 
como à tese jurídica que venha a ser firmada, pelo Supremo Tribunal Federal, 
no julgamento final da ADPF, que terá eficácia erga omnes e vinculante (art. 10, 
§ 3°)10. O caso concreto pendente será julgado pelo juiz ou tribunal competente 
e que já exercia jurisdição sobre a causa; nem um nem outro poderá, todavia, 
ignorar a premissa lógica estabelecida na decisão da argüição. Deixando de 
lado a discussão teórica acerca de se tratar de um incidente processual ou de 
uma ação própria, o certo é que nesse caso haverá outro condicionamento legal, 
imposto pelo inciso I do parágrafo único da Lei n° 9.882/9911: a relevância 
do fundamento da controvérsia constitucional, tema que será tratado mais 
adiante. 

Antes de prosseguir, cabe aqui fazer uma observação. O projeto de lei 
originário previa o ajuizamento da ADPF incidental por qualquer pessoa 
lesada ou ameaçada (art. 2o, II do PL n o 17/99), que submeteria a questão 
constitucional relevante diretamente ao STF, retirando-a dos demais órgãos 
9 O caráter incidental da argüição sugere que ela seja suscitada no âmbito de um processo, por 
uma das partes, por terceiro com legitimidade para intervir ou de ofício pelo órgão judicial. 
Nenhuma dessas hipóteses está presente aqui. André Ramos Tavares emprega alternativamente 
o termo paralela (Arguição de descumprimento de preceito constitucional fundamental: as-
pectos essenciais do instituto na Constituição e na lei. In: TAVARES; ROTHENBURG, op. 
cit., p. 62),  que melhor identifica a situação, mas que não foi seguido por outros autores. O 
termo incidental também não identifica adequadamente a natureza da argüição, que é susci-
tada em ação própria, na qual se exerce jurisdição abstrata e concentrada. Para um paralelo 
com o incidente de inconstitucionalidade do direito europeu e com a declaração incidental 
de inconstitucionalidade já existente no direito brasileiro (CF, art. 97 e CPC, art. 480-2), v. 
RÊGO, op. cit., p. 33 e s.
10 Na verdade, a repercussão da liminar e da decisão final sobre as ações em curso dar-se-á 
tanto na argüição incidental como na autônoma. Com efeito, os dispositivos relevantes não 
distinguem, para esse fim, entre uma e outra.
11 Este o teor do dispositivo: “Parágrafo único. Caberá também argüição de descumprimento de 
preceito fundamental: I – quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre 
lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição”.
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jurisdicionais. Como já referido, porém, o dispositivo do projeto foi vetado 
pelo Presidente da República. Com o veto, a legitimidade para propositura de 
ambas as argüições concentrou-se no mesmo elenco de legitimados: as pessoas 
e órgãos que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade (art. 2°, I 
da Lei), previstos no art. 103 da Constituição.

Diante disso, o emprego da argüição incidental viu-se expressivamente 
limitado: de fato, se os legitimados são os mesmos, não se vislumbra por qual razão 
não optariam pela via autônoma, cujos requisitos são menos rígidos12, gerando 
uma certa superposição entre as duas modalidades de ADPF. Nesse contexto, 
impõe-se ainda uma reflexão relativa ao destino da exigência adicional da 
relevância a que se fez referência acima. O tópico seguinte se ocupa, dentre 
outros, deste tema.

III. Pressupostos gerais  de cabimento 

 Nos termos da Lei nº 9.882/99, pode-se afirmar que o cabimento 
de qualquer ADPF depende da presença de três elementos essenciais: (i) 
descumprimento de preceito fundamental; (ii) subsidiariedade; e (iii) ato do 
Poder Público. A exigência adicional da relevância – originariamente vinculada 
à argüição incidental – será aplicável agora em caráter geral, nas hipóteses em 
que o ato impugnado na ADPF for decisão judicial e a lesão alegada envolver 
controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou 
municipal – incluídos os anteriores à Constituição13. 

Na seqüência, serão objetivamente examinados o sentido e o alcance de 
cada um desses requisitos, tendo em conta, sobretudo: (i) questões reais que 
têm sido levadas ao STF por meio de ADPFs e (ii) os problemas teóricos que 
elas suscitam para a Corte na definição dos contornos que a ADPF deverá 
assumir no sistema brasileiro de controle de constitucionalidade.
12 Este argumento trabalha sobre a premissa de que a relevância do fundamento da controvérsia 
constitucional, prevista no art. 1°, par. ún., I da Lei, é cumulativa – e não alternativa – à lesão 
a preceito fundamental prevista no caput do art. 1° e no dispositivo constitucional (art. 102, § 
1°). Poder-se-ia especular que sempre que houvesse processos subjetivos discutindo a mesma 
questão, impor-se-ia a via da argüição incidental. Tal entendimento, todavia, afastaria o regime 
jurídico da ADPF daquele que se aplica à ação direta de inconstitucionalidade e à declaratória 
de constitucionalidade. 
13 Lei nº 9.882/98: “Art. 1º (...)
Parágrafo único. Caberá também argüição de descumprimento de preceito fundamental:
I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo 
federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição”
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III.1. Descumprimento de preceito fundamental

Nem a Constituição nem a lei cuidaram de precisar o sentido e o alcance 
da locução preceito fundamental, transferindo tal tarefa para a especulação da 
doutrina e a casuística da jurisprudência. Intuitivamente, preceito fundamental 
não corresponde a todo e qualquer preceito da Constituição. Por outro lado, 
impõe-se reconhecer, por força do princípio da unidade, que inexiste hierarquia 
jurídica entre as normas constitucionais. Nada obstante, é possível distinguir 
entre os conceitos de Constituição material e Constituição formal e, mesmo entre 
as normas materialmente constitucionais, haverá aquelas que se singularizam 
por seu caráter estrutural ou por sua estatura axiológica. A expressão preceito 
fundamental importa o reconhecimento de que a violação de determinadas 
normas – mais comumente princípios, mas eventualmente regras – traz maiores 
conseqüências ou traumas para o sistema jurídico como um todo14.

Embora conserve a fluidez própria dos conceitos indeterminados, existe 
um conjunto de normas que inegavelmente devem ser abrigadas no domínio 
dos preceitos fundamentais. Nessa classe estarão os fundamentos e objetivos da 
República, assim como as decisões políticas estruturantes, todos agrupados sob 
a designação geral de princípios fundamentais, objeto do Título I da Constituição 
(arts. 1° a 4°). Também os direitos fundamentais se incluem nessa categoria, o 
que abrangeria, genericamente, os individuais, coletivos, políticos e sociais (art. 
5° e ss.). Aqui se travará, por certo, a discussão acerca da fundamentalidade 
ou não de determinados direitos contemplados na Constituição brasileira, não 
diretamente relacionados à tutela da liberdade ou do mínimo existencial. Devem-
se acrescentar, ainda, as normas que se abrigam nas cláusulas pétreas (art. 60, § 
4°) ou delas decorrem diretamente. E, por fim, os princípios constitucionais ditos 
sensíveis (art. 34, VII), que são aqueles que por sua relevância dão ensejo à 
intervenção federal.

Não se trata de um catálogo exaustivo, como natural, mas de parâmetros 
a serem testados à vista das situações da vida real e das argüições apreciadas 
pelo Supremo Tribunal Federal. 

De outro lado, nem toda discussão pode ser inserida na locução preceito 
fundamental. Tal como se verificou com os recursos extraordinários, muitas 
ADPFs veiculam a tentativa de discutir, e.g., interpretação da legislação 
14 Para um aprofundamento do tema, v. TAVARES; ROTHENBURG, op. cit., TAVARES, op. 
cit., RÊGO, op. cit.; CLÈVE, Clèmerson Merlin. Algumas considerações em torno da argüição 
de descumprimento de preceito fundamental. In: SAMPAIO, José Adércio Leite; CRUZ, Álvaro 
Ricardo de Souza. Hermenêutica e jurisdição constitucional, 2001.
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infraconstitucional ou reexame de matéria fática pelo Supremo Tribunal 
Federal. Observada a tendência, alguns requisitos devem ser atendidos para 
que a violação a preceito fundamental seja capaz de ensejar ADPF. Para 
tanto, a questão analisada: (i) deve interferir com a necessidade de fixação 
do conteúdo e do alcance do preceito fundamental; (ii) não pode depender de 
definição prévia de fatos controvertidos e (iii) deve ser insuscetível de definição 
pela interpretação do sistema infraconstitucional. O assunto é aprofundado 
a seguir.

 a) Necessidade de fixação do conteúdo e do alcance do preceito 
fundamental

A locução preceito fundamental, como visto, descreve um conjunto de 
disposições constitucionais que, embora ainda não conte com uma definição 
precisa, certamente abarca as decisões sobre a estrutura básica do Estado, 
o catálogo de direitos fundamentais e os chamados princípios sensíveis15. 
A ADPF, portanto, é um mecanismo vinculado à proteção dos preceitos 
constitucionais considerados fundamentais.

Porém, para o cabimento da ADPF, não basta a alegação de não observância 
de um preceito fundamental existente na Constituição. Considerando o texto 
de 1988, não haveria grande dificuldade em associar um tema ou uma 
discussão a preceitos fundamentais como, e.g., a igualdade, a legalidade, a 
liberdade, a dignidade humana, dentre outros. A rigor, a discordância acerca 
da interpretação conferida a uma lei pode dar margem à alegação de violação 
à legalidade – embora caiba ao STJ, e não ao STF, uniformizar a interpretação 
da ordem infraconstitucional –, assim como interpretações diversas proferidas 
por diferentes órgãos jurisdicionais sobre uma mesma lei, pode ser descrita 
como ameaça à isonomia – nada obstante, mais uma vez, a competência do 
STJ na matéria. 

Portanto, para o cabimento da ADPF, a ameaça ou a lesão ao preceito 
constitucional fundamental deve ser real e direta. Por tal razão, o art. 10 da Lei 
nº 9.882/99 dispõe que, “julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades 
ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as 

15 Nesse sentido, v., na doutrina, BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade 
no direito brasileiro, p. 222 e ss., 2004; na jurisprudência, v. STF, DJU 6 ago. 2004, p. 20, MC 
na ADPF 33/PA. Relator: Min. Gilmar Mendes: “Preceito Fundamental: parâmetro de controle a 
indicar os preceitos fundamentais passíveis de lesão que justifiquem o processo e o julgamento 
da argüição de descumprimento. Direitos e garantias individuais, cláusulas pétreas, princípios 
sensíveis: sua interpretação, vinculação com outros princípios e garantia de eternidade”.
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condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental”. 
Este, portanto, o primeiro aspecto fundamental: o pedido formulado perante 
o STF no âmbito de uma ADPF deverá envolver a fixação do conteúdo e do 
alcance do preceito fundamental.

b) Não configuração da violação se a questão envolver definição 
prévia de fatos controvertidos

Analisando as funções estabelecidas na Constituição para os diferentes 
órgãos do Poder Judiciário, pode-se concluir que aos juízos de primeiro e 
segundo graus cabe, como regra, prestar jurisdição solucionando os casos 
concretos. Para isso, dentre outras atribuições, examinam provas a fim de 
apurar que fatos efetivamente se verificaram, e qual das versões disputadas 
pelas partes corresponde à realidade. A solução de controvérsias fáticas, 
portanto, é própria dos processos subjetivos e, de todo modo, está circunscrita 
às instâncias ordinárias de jurisdição. A ocupação central do Supremo Tribunal 
Federal é diversa: compete-lhe definir em caráter geral o sentido e o alcance 
das normas constitucionais.

Essa distinção de papéis se manifesta, por exemplo, nos requisitos exigidos 
pelo próprio STF para o cabimento de recurso extraordinário. Embora se trate 
de recurso no âmbito de um processo subjetivo, não será admitido (i) para o fim 
de rever questão de fato ou prova; (ii) para rediscutir a interpretação de cláusula 
contratual; (iii) ou na hipótese de a decisão recorrida haver solucionado a questão 
por fundamento diverso do constitucional16. Vale dizer: a jurisprudência do STF 
busca reservar ao próprio Tribunal a definição, em abstrato, do sentido e alcance 
da Constituição, evitando a revisão do ofício da jurisdição ordinária.

É certo que, eventualmente, o STF poderá necessitar de esclarecimentos 
sobre fatos relevantes para as questões jurídicas a serem decididas, motivo 
pelo qual a Lei nº 9.882/99 permite a realização de perícias e a oitiva de 
especialistas, assim como já fizera a Lei nº 9.868/9917. Situação diversa, 
porém, é aquela em que as partes ou interessados controvertem acerca de 
determinado fato e pretendem trazer a disputa ao STF, no bojo de uma ADPF. 
16 A matéria é pacífica na jurisprudência do STF, estando, inclusive, cristalizada em algumas 
Súmulas da Corte: 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”; 
283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de 
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”; 454: “Simples interpretação de 
cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.
17 Lei nº 9.882, art. 6º, § 1º: “Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes nos pro-
cessos que ensejaram a argüição, requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão 
de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou ainda, fixar data para declarações, em 
audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade na matéria”. 
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Nessa hipótese, não cabe ao Supremo Tribunal Federal levar a cabo uma 
instrução específica para decidir qual das versões relatadas corresponde à 
verdade. Mesmo porque, se ainda há dúvida acerca dos elementos fáticos, não 
parece possível determinar se há – ou mesmo se haverá – qualquer violação 
a preceito fundamental. 

Alguns exemplos ilustram o ponto. A Constituição garante o direito de 
herança, mas isso não faz com que a jurisdição constitucional seja o ambiente 
adequado para determinar a existência ou não de relações de filiação. A 
Constituição garante o direito de propriedade, mas nem por isso se pode exigir 
que o STF conheça de ADIn ou ADPF para definir a interpretação correta de 
cláusulas contratuais de compra e venda ou para verificar a ocorrência concreta 
dos requisitos de aquisição da propriedade por usucapião.

Em suma: a solução de controvérsias de fato deve ser alcançada no 
âmbito de um processo subjetivo. Quanto à tese jurídico-constitucional, ela 
poderá vir a ser apreciada pelo STF no âmbito de um recurso extraordinário. 
A rigor, nem mesmo no curso de um recurso extraordinário a revisão de fatos 
ou provas é admitida, tendo em conta o papel institucional do STF como 
guardião da Constituição. Ou seja: se não cabe ao STF presidir fase instrutória 
para resolução de fatos controvertidos, não seria pertinente ADPF se, para 
conclusão acerca da violação de um preceito fundamental, fosse necessária 
dilação probatória. 

c) Não configuração nos casos em que a questão suscitada pode ser 
definida pela interpretação do sistema infraconstitucional

Como se referiu acima, não basta que o interessado genericamente 
associe sua pretensão a um preceito fundamental para que lhe seja autorizado 
o uso da ADPF. É necessário que a violação alegada seja direta e, de fato, 
interfira com o sentido e o alcance do preceito fundamental. Tal aspecto 
envolve o tema da interpretação jurídica contemporânea e merece um 
esclarecimento.

Ao longo das últimas décadas, as Constituições passaram ao centro 
dos sistemas jurídicos nacionais e o mesmo se verificou – e se verifica 
– com a Carta brasileira de 198818. Nesse passo, é correto afirmar que toda 
interpretação jurídica é, em alguma medida, interpretação constitucional, 
18 V. HESSE, Konrad. La fuerza normativa de la Constitución. In: Escritos de derecho constitu-
cional, 1983 e GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La Constitución como norma y el Tribunal 
Constitucional, 1985.
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já que será necessário verificar se a norma objeto de interpretação é ou não 
compatível com o texto da Constituição19. Isso não significa, porém, que toda 
interpretação jurídica se resuma à interpretação constitucional, ou que o ofício 
de cada juiz se confunda com o ofício próprio de uma Corte Constitucional. 
Aprofunde-se a questão.

Ao se deparar com as disposições jurídicas infraconstitucionais, o 
intérprete percorre um itinerário lógico que inclui três etapas. Na primeira, 
cabe-lhe verificar a compatibilidade entre a norma a aplicar e o sistema 
constitucional em vigor. Apurada a validade do enunciado normativo, passa 
ele à segunda fase, na qual vai interpretar o sistema infraconstitucional 
propriamente dito. Note-se que, embora a Constituição exerça influência na 
determinação do sentido e alcance de qualquer norma, a interpretação legal 
tem categorias e conceitos específicos. De fato, a Constituição não esgota a 
disciplina de todos os temas, reservando ao legislador um espaço próprio de 
conformação. Boa parte da interpretação jurídica, portanto, envolverá essas 
decisões, que formam a ordem jurídica infraconstitucional.

A terceira etapa do raciocínio desenvolvido pelo intérprete, que na prática 
conjuga-se com a segunda, envolve a identificação e a apreciação dos fatos do 
caso concreto. A missão principal da jurisdição ordinária é conferir solução 
juridicamente adequada a uma lide concreta, real, que apresenta características 
fáticas particulares. Assim, cabe ao juiz definir – finda a instrução probatória 
– que fatos considerará verdadeiros, qual o sentido deles e, diante do quadro 
fático apresentado, qual a solução jurídica adequada.

A circunstância de toda interpretação traduzir, em maior ou menor 
medida, interpretação constitucional (e, eventualmente, de um preceito 
fundamental) precisa ser considerada com prudência e razoabilidade20. Do 
contrário, justificaria um sem-número de ADPFs, o que desnaturaria o seu 
papel e inviabilizaria o Supremo Tribunal Federal, já sobrecarregado. É 
preciso, portanto, distinguir as hipóteses em que a discussão constitucional é 
realmente relevante para a determinação do conteúdo e do alcance do preceito 
fundamental e que, por isso mesmo, autorizam o manejo da ADPF.

Pois bem. Considerando as três fases de raciocínio envolvidas na 
19 CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição, 1991, p. 45: 
“A principal manifestação da preeminência normativa da Constituição consiste em que toda a 
ordem jurídica deve ser lida à luz dela e passada pelo seu crivo”. V. também, SCHIER, Paulo 
Ricardo. Filtragem constitucional, 1999.
20 Sobre o tema, v. BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição, 
2004.
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interpretação da ordem infraconstitucional – (i) a interpretação constitucional, 
(ii) do sistema legal em si (iii) e dos fatos –, é necessário fazer algumas 
distinções. Se o tema da ADPF for a invalidade da norma infraconstitucional 
– isto é, se o confronto se estabelecer de forma direta entre a norma legal e 
o preceito constitucional fundamental – a discussão estará concentrada, não 
há dúvida, naquela primeira etapa da interpretação e, atendidos os demais 
requisitos, poderá em tese ser suscitada no âmbito de uma ADPF. Ou em outras 
palavras: uma lei ou ato normativo que viola de forma direta um preceito 
fundamental poderá justificar o ajuizamento de uma ADPF. 

Situação diversa será aquela em que, ultrapassado o juízo preliminar de 
validade, a questão envolva a interpretação do dispositivo legal tendo em conta 
o sistema infraconstitucional do qual ele faz parte. Ou ainda quando o debate se 
relacione com a definição da solução mais adequada à vista das particularidades 
de determinado caso concreto. Como já se referiu, a interpretação da ordem 
infraconstitucional e a sua aplicação aos fatos é o ofício próprio dos órgãos 
judiciários de natureza ordinária, bem como, em parte, do Superior Tribunal 
de Justiça. Ao revés, não é essa a função do Supremo Tribunal Federal21, 
principalmente diante de ações constitucionais que consubstanciam processos 
objetivos. 

Assim, se a lesão a preceito fundamental puder ser solucionada pela 
interpretação própria da ordem infraconstitucional, ou por sua aplicação aos 
fatos do caso concreto – vale dizer, se a discussão estiver inserida na terceira 
ou segunda fases de raciocínio referidas acima –, não será o caso de propor 
ADPF. Não cabe atribuir ao STF, em detrimento de suas atribuições como 
Corte Constitucional, a competência própria das instâncias ordinárias, ou 
mesmo do STJ em matéria de interpretação da ordem infraconstitucional, até 
porque não se estaria no caso discutindo o sentido e o alcance de preceito 
fundamental.

21 Ao STF incumbe, precipuamente, a guarda da Constituição (art. 102). Órgão de cúpula do Poder 
Judiciário, exerce, de modo concentrado, a fiscalização em via principal da constitucionalidade 
de leis e atos normativos federais e estaduais, tendo como paradigma a Constituição Federal. 
Cabe-lhe, também, e privativamente, o controle abstrato de normas federais. Nada obstante essa 
primazia no controle mediante ação direta (isto é, principal, concentrado e, como regra, abstrato), 
o Supremo Tribunal Federal, a exemplo de todos os demais órgãos judiciais, também realiza o 
controle incidental e difuso de constitucionalidade. Poderá fazê-lo em processos de sua compe-
tência originária (art. 102, I) ou no julgamento de recursos ordinários (art. 102, II). Todavia, é 
em sede de recurso extraordinário que a corte suprema desempenha, normalmente e em grande 
volume, a fiscalização concreta de constitucionalidade de leis e atos normativos.
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Em resumo: a violação a preceito fundamental que autoriza o cabimento 
da ADPF é aquela que interfere de forma direta com a fixação do conteúdo 
e alcance do preceito e independe da definição prévia acerca de fatos 
controvertidos. De parte isto, não caberá a ADPF se a questão suscitada, a 
despeito do rótulo que se lhe atribua, puder ser solucionada pela interpretação 
do sistema infraconstitucional.

III.2. Inexistência de outro meio idôneo (subsidiariedade)

 O segundo pressuposto genérico para o cabimento da ADPF é a 
inexistência de outro meio idôneo. Assim dispõe, em sua literalidade, o art. 
4°, § 1° da Lei n° 9.882/99: “Não será admitida argüição de descumprimento 
de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar 
a lesividade”.

Institui-se, dessa forma, em matéria de ADPF, o princípio (na verdade, 
uma regra) da subsidiariedade. A determinação, que não decorre da 
matriz constitucional do instituto, foi inspirada por dispositivos análogos, 
relativamente ao recurso constitucional alemão22 e ao recurso de amparo 
espanhol23. A doutrina e a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
têm oscilado na compreensão desse dispositivo, gerando manifestações 
antagônicas. A matéria não é singela.

A primeira posição em relação a esse tema, desenvolvida em sede 
doutrinária, rejeita o caráter subsidiário ou residual que a lei pretendeu reservar 
para a ADPF. O argumento central é o de que o art. 102, § 1° da Constituição 
somente autorizou a lei a dar forma, ou seja, a disciplinar o processo da 
argüição, e não a restringir o seu conteúdo. Assim, não se deve interpretar a 
norma constitucional com subordinação à vontade do legislador. Nessa linha, 
sustenta-se a autonomia da ADPF em relação às ações objetivas e subjetivas 
22 A Lei sobre o Tribunal Constitucional Federal exige, em seu § 90, alínea 2, que antes da 
interposição de um recurso constitucional seja esgotada regularmente a via judicial. A esse 
propósito, v. HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da 
Alemanha, 1998, p. 272: “Essa prescrição contém um cunho do princípio geral da subsidia-
riedade do recurso constitucional, que na jurisprudência recente, ganha significado crescente. 
Segundo isso, um recurso constitucional só é admissível se o recorrente não pôde eliminar a 
violação de direitos fundamentais afirmada por interposição de recursos jurídicos, ou de outra 
forma, sem recorrer ao Tribunal Constitucional Federal”. 
23 Lei Orgânica 2, de 3.10.79, del Tribunal Constitucional, art. 44, 1, a: “Las violaciones de los 
derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional que tuvieran su origen inmediato 
y directo en un acto ou omisión de un órgano judicial podrán dar lugar a este recurso siempre 
que se cumplan los requisitos seguientes: a) Que se hayan agotado todos los recursos utilizables 
dentro de la vía judicial”.
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existentes no sistema, sendo ela cabível sempre que se verificar violação de 
preceito constitucional de natureza fundamental por ato do Poder Público 
(e, no caso da incidental, estiverem presentes os demais requisitos). Mais 
que a admissão de eventual duplicidade ou pluralidade de vias, reivindica-
se preferência para a argüição, quando cabível, com exclusão das demais 
ações24. 

Sem embargo da respeitabilidade dos argumentos e da autoridade de 
seus defensores, a tese prova demais. Não é incomum no direito brasileiro a 
disciplina infraconstitucional de direitos e garantias constitucionais, à vista 
de outras situações subjetivas igualmente protegidas e do interesse público de 
uma maneira geral. Mais que isso, a legislação ordinária provê amplamente 
acerca de outras ações de base constitucional, dentre as quais o mandado 
de segurança, a ação popular e a ação civil pública, contendo regras sobre 
cabimento, decadência do direito, direito de propositura, objeto, efeitos da 
decisão, dentre outros aspectos que não são estritamente processuais. É claro 
que a subsidiariedade será ilegítima se for tomada em sentido literal radical, 
tornando imprestável a argüição. Trata-se, portanto, de uma questão de 
razoabilidade da interpretação e não de invalidade da norma.

A segunda posição em relação à regra da subsidiariedade tende para o 
extremo oposto da primeira. Fundada na dicção expressa do dispositivo legal 
(art. 4°, § 1° da Lei), sustenta a inadmissibilidade da ADPF sempre que cabível 
outro processo objetivo – como a ação direta de inconstitucionalidade por ação 
ou omissão e a ação declaratória de constitucionalidade – ou mesmo ações 
individuais ou recursos. Essa linha, que tem igualmente suporte da doutrina25 

24 Nesse sentido, vejam-se SILVA, José Afonso da. Comentários de acórdãos. Cadernos de 
Soluções Constitucionais, n. 1, p. 257-260, 2003, e, especialmente, TAVARES, André Ramos. 
Argüição de descumprimento de preceito constitucional fundamental: aspectos essenciais do 
instituto na Constituição e na lei, op. cit., p. 42-48: “Verificar-se-á que a argüição é cabível 
sempre, e absolutamente sempre, que se observar a violação de preceito constitucional de 
natureza fundamental. (...) Não obstante admitir-se a possibilidade de que mais de uma ação 
preste-se ao mesmo objetivo, a verdade é que, com a introdução da argüição, para ela desviam-
se todos os descumprimentos de preceitos fundamentais da Constituição. (...) As hipóteses de 
cabimento da argüição, no que se refere à exigência de violação da Carta Constitucional, não 
podem depender de lei. Já vem traçada pela própria Constituição”. 
25 Vejam-se: VELOSO, Zeno. Controle judicial de constitucionalidade, 1999, p. 327, escrito 
anteriormente à promulgação da lei: “[A] lei a ser editada deverá estabelecer o procedimento 
da argüição, indicando os casos em que a mesma poderá ocorrer, evidentemente, num campo 
residual, numa situação especial e excepcional, quando tenham sido esgotadas as vias normais do 
controle jurisdicional de constitucionalidade, que, entre nós, já são muitas e diversificadas” (texto 
ligeiramente editado); e MORAES, Alexandre de. Comentários à lei n.º 9.882/99: argüição de 
descumprimento de preceito fundamental. In: TAVARES; ROTHENBURG, op. cit, p. 26-27: 
“[A ADPF] não substitui as demais previsões constitucionais que tenham semelhante finalidade, 
tais como o habeas corpus, habeas data; mandado de segurança individual e coletivo; mandado 
de injunção; ação popular; ações diretas de inconstitucionalidade genérica, interventiva
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e de precedentes do Supremo Tribunal Federal, rejeita a argüição sempre que 
seja possível enfrentar o ato por via de mandado de segurança, ação popular, 
reclamação ou recursos ordinários e extraordinários, pelo menos antes que 
eles sejam esgotados26.

Como se pode verificar nos precedentes citados em nota ao parágrafo 
anterior, a interpretação estrita do art. 4°, § 1° conduzirá, na grande maioria dos 
casos, à inadmissibilidade da argüição. A ADPF teria, assim, um papel marginal 
e inglório, na mesma linha do mal-aventurado mandado de injunção. É que, na 
prática, dificilmente deixará de haver no arsenal do controle concentrado ou do 
controle difuso a possibilidade, em tese, de utilizar-se alguma ação ou recurso 
contra o ato a ser questionado. E a demora inevitável no esgotamento de todas 
as outras vias compromete, naturalmente, os objetivos visados pela argüição, 
dentre os quais o de evitar a incerteza trazida por decisões contraditórias e de 
promover segurança jurídica. É necessária, portanto, uma interpretação mais 
aberta e construtiva da regra da subsidiariedade.

A questão central aqui parece estar na eficácia do “outro meio” referido na 
lei, isto é, no tipo de solução que ele é capaz de produzir27. Considerando que 
a decisão na ADPF é dotada de caráter vinculante e contra todos, quando esses 
efeitos forem decisivos para o resultado que se deseja alcançar, dificilmente 
uma ação individual ou coletiva de natureza subjetiva poderá atingi-los. É 
por esse fundamento que merece adesão a posição intermediária e melhor, 

e por omissão e ação declaratória de constitucionalidade (...). [P]orém, o cabimento da ADPF 
não exige a inexistência de outro mecanismo jurídico, mas seu prévio esgotamento sem real 
efetividade, ou seja, sem que tenha havido cessação à lesividade a preceito fundamental, pois 
a lei não previu exclusividade de hipóteses para a utilização da argüição de descumprimento 
de preceito fundamental, mas subsidiariedade” (texto ligeiramente editado). 
26 V. ADPF 3-QO-CE. Relator: Min. Sydney Sanches (Inf. STF, 189, maio 2000 e Carlos Mário 
Velloso. A argüição de descumprimento de preceito fundamental, op. cit., p. 1.852); ADPF 12. 
Relator: Min. Ilmar Galvão (DJU, 26 mar. 2001); ADPF 13. Relator: Min. Ilmar Galvão (DJU, 
5 abr. 2001); ADPF 17. Relator: Min. Celso de Mello (DJU, 28 set. 2001).
27 Embora na ADPF 17 (DJU, 28 set. 2001), o relator Min. Celso de Mello não tenha conhecido 
da argüição, por aplicação da regra da subsidiariedade, esse ponto não lhe passou despercebido, 
como se vê da transcrição da seguinte passagem de seu voto: “É claro que a mera possibilida-
de de utilização de outros meios processuais não basta, só por si, para justificar a invocação 
do princípio da subsidiariedade, pois, para que esse postulado possa legitimamente incidir, 
revelar-se-á essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se aptos a sanar, de modo 
eficaz, a situação da lesividade. (...) Daí a prudência com que o Supremo Tribunal Federal 
deve interpretar a regra inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, em ordem a permitir que a 
utilização da nova ação constitucional possa efetivamente prevenir ou reparar lesão a preceito 
fundamental, causada por ato do Poder Público”.
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que vem conquistando a doutrina e a jurisprudência, no sentido de que, tendo 
em vista a natureza objetiva da ADPF, o exame de sua subsidiariedade deve 
levar em consideração os demais processos objetivos já consolidados no 
sistema constitucional. Isso porque, embora seja possível imaginar exceções 
pontuais28, os efeitos da atuação judicial nas vias ordinárias limitam-se, como 
regra, às partes.

Desse modo, não sendo cabível a ação direta de inconstitucionalidade 
ou declaratória de constitucionalidade, por se tratar, por exemplo, de controle 
relativo a direito pré-constitucional, norma municipal em face da Constituição 
Federal, disposição regulamentar ou lei pós-constitucional já revogada, é 
admissível a ADPF. Inversamente, se couber uma daquelas ações, não será 
possível o ajuizamento da argüição. Por outro lado, a simples possibilidade 
de propositura de ações de natureza subjetiva ou o cabimento de recursos 
processuais não é, de per si, impedimento à argüição, se aquelas medidas não 
forem idôneas a produzir solução imediata e abrangente, nas hipóteses em que 
o interesse público relevante ou a segurança jurídica assim o exijam.  

Contudo, a tese demanda observações, aqui desenvolvidas em duas 
assertivas: uma envolvendo a convivência da ADPF com as demais ações 
abstratas de controle de constitucionalidade, e a outra relacionando a 
convivência da mesma ação com os processos subjetivos em geral. 

a) Não caberá ADPF apenas porque não cabem ADIn ou ADC. 
A jurisdição constitucional abstrata não abrange todas as disputas 
subjetivas.

O descabimento de outros mecanismos concentrados de controle 
de constitucionalidade, como assinalado, é um elemento necessário para 
caracterizar a presença da subsidiariedade que justifica a ADPF. Não se 
trata, porém, de elemento suficiente. Além da presença dos demais requisitos 
referidos acima, é preciso que os mecanismos subjetivos existentes sejam 
insatisfatórios, justificando uma intervenção concentrada por parte do Supremo 
Tribunal Federal. Se tais mecanismos forem adequados para afastar eventual 
lesão, não se justifica o uso da ADPF. 

O sistema brasileiro de controle abstrato de constitucionalidade não 
objetiva absorver toda e qualquer discussão subjetiva envolvendo questões 
constitucionais. Por tal razão, os jurisdicionados não detêm a expectativa 

28 Como ocorre, por exemplo, em certas hipóteses de ação popular ou de ação civil pública.
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legítima de verem todas as suas disputas apreciadas pelo STF em sede de uma 
ação abstrata. Para conhecer as lides e dar-lhes solução, existe um complexo 
sistema orgânico e processual que, eventualmente, poderá até mesmo chegar 
ao Supremo Tribunal Federal – pelas vias recursais próprias de natureza 
subjetiva.

Nesse contexto, portanto, a ADPF não é uma ação abstrata subsidiária, no 
sentido de que seria cabível sempre que a ação direta de inconstitucionalidade 
ou a ação declaratória de constitucionalidade não o fossem. Como explicitado 
acima, a subsidiariedade significa apenas que não caberá ADPF se outro meio 
idôneo capaz de sanar a lesividade estiver disponível, não podendo ser extraída 
da regra da subsidiariedade a conclusão de que seria possível o ajuizamento 
de ADPF sempre que não coubesse ADIn ou ADC.

b) O esgotamento do sistema recursal não caracteriza a “ausência 
de outro meio eficaz de sanar a lesividade”

Já se mencionou acima que o fato de existir ação subjetiva ou possibilidade 
recursal não basta para descaracterizar a admissibilidade da ADPF – já que a 
questão realmente importante será a capacidade de o meio disponível sanar 
ou evitar a lesividade ao preceito fundamental. Por isso mesmo, se as ações 
subjetivas forem suficientes para esse fim, não caberá a ADPF. O ponto que 
se quer destacar aqui, no entanto, é outro. Como é corrente, o sistema recursal 
existente no Brasil é bastante amplo, sendo inclusive criticado por essa razão. 
Ainda assim, em algum momento ele encerrará a disputa entre as partes.

Pois bem. O encerramento da disputa entre as partes por esgotamento 
dos recursos existentes no sistema não configura a “ausência de outro meio 
eficaz de sanar a lesividade”, nos termos do art. 4º, § 1º da Lei nº 9.882/99. 
Ao contrário, se as partes já discutiram amplamente suas razões ao longo de 
um processo que chegou ao fim, houve farta oportunidade de definir os fatos e 
o direito na hipótese e sanar ou evitar qualquer lesão. A circunstância de uma 
das partes continuar inconformada – e não haver mais recurso no âmbito do 
processo subjetivo – não autoriza, por isso só, o cabimento da ADPF. Parece 
certo que a ADPF não se destina a funcionar como uma nova modalidade de 
ação rescisória, ou um recurso último, com objetivo de rever, mais uma vez, 
as decisões proferidas em sede concreta.

III.3. Ato do Poder Público
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Por fim, o terceiro requisito geral consiste na locução ato do Poder 
Público29. Sob essa cláusula geral poderão abrigar-se não apenas leis e atos 
normativos – de qualquer dos entes federativos, anteriores e posteriores à Carta 
de 1988 –, mas também atos em geral da Administração Pública, decisões 
judiciais, atos dos tribunais de contas, dentre outros30. Nessa linha, o conjunto 
de atos que poderá ser submetido a controle é substancialmente mais amplo. 
Assim, podem ser considerados atos do Poder Público:

a) Atos normativos: A locução atos normativos compreende os atos 
estatais dotados dos atributos de generalidade, abstração e obrigatoriedade, 
destinados a reger a vida social. Para os fins da ADPF, estão abrangidos todos os 
atos infraconstitucionais, da lei complementar aos atos normativos emanados 
da Administração Pública. Além disso, a lesão a preceito fundamental 
e a controvérsia constitucional relevante podem envolver tanto direito 
federal, como estadual e municipal, incluído os anteriores à Constituição31. 
Relativamente ao controle de atos municipais, aí repousa uma das mais 
significativas inovações trazidas pela ADPF32. 
29 A despeito do instigante debate doutrinário em curso no Brasil acerca da aplicação dos direitos 
fundamentais às relações privadas– e, conseqüentemente, à vinculação direta dos particulares 
ao que dispõe a Constituição –, atos normativos ou negociais envolvendo particulares não estão 
sujeitos, em princípio, à ADPF, mas sim a outras formas de impugnação.
30 Com base em doutrina e em jurisprudência desenvolvidas, sobretudo, em relação ao mandado 
de segurança, determinados atos privados devem ser equiparados aos praticados por autorida-
des públicas. Incluem-se nessa categoria aqueles executados por entidades privadas que agem 
mediante delegação do Poder Público, sejam as controladas pelo Estado ou as titularizadas 
exclusivamente por particulares. É o que se passa, por exemplo, com os concessionários de 
serviços públicos, não por seus atos de gestão, mas por aqueles que envolvem o desempenho 
de parcela de competência pública. Também os dirigentes de entidades privadas de ensino 
praticam, em determinadas circunstâncias, atos de natureza pública.
31 Direito pré-constitucional: No direito brasileiro, as relações entre uma nova Constituição (ou 
uma emenda constitucional) e o direito infraconstitucional preexistente regem-se por duas regras. 
A primeira: toda a legislação ordinária anterior, naquilo em que for compatível com a nova ordem 
constitucional, subsiste validamente e continua em vigor, ainda que com um novo fundamento 
de validade. Segunda: toda a normatização infraconstitucional preexistente incompatível com a 
Constituição fica automaticamente revogada. Portanto, entre nós, o contraste entre a nova Cons-
tituição e o direito anterior se coloca no plano da vigência e não da validade das normas. Para 
uma ampla discussão acerca dessa matéria, v. BARROSO, op. cit., 2003, p. 67-82.
32 É que, consoante jurisprudência antiga e pacífica do Supremo Tribunal Federal, não cabe ação 
direta de inconstitucionalidade contrapondo lei municipal à Constituição Federal (v. supra). O 
mesmo vale para a ação direta de constitucionalidade, instituída pela Emenda Constitucional 
n° 3, de 17.03.93, cujo objeto restringe-se à lei ou ato normativo federal. De modo que até a 
edição da Lei n° 9.882/99, o direito municipal somente comportava o controle incidental ou 
difuso de constitucionalidade, salvo a hipótese de representação de inconstitucionalidade em 
âmbito estadual, por contraste com a Constituição do Estado-membro. Já agora, se a norma 
municipal envolver ameaça ou lesão a preceito fundamental ou houver controvérsia consti-
tucional relevante quanto à sua aplicação, sujeitar-se-á ao controle abstrato e concentrado do 
Supremo Tribunal Federal, mediante ADPF.
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No ponto, cumpre apenas consignar que, diferentemente do que se passa 
com a argüição autônoma, que pode envolver quaisquer atos do Poder Público 
– normativos, administrativos e jurisdicionais –, a incidental somente poderá 
discutir atos de cunho normativo. Nessa categoria estão compreendidos os 
que têm caráter geral, abstrato e obrigatório, e não os de individualização 
ou concretização do direito positivo. Os atos privados, em princípio, estão 
excluídos do âmbito da argüição.

b) Atos infralegais: Jurisprudência antiga e constante do Supremo 
Tribunal Federal rejeita o cabimento de ação direta de inconstitucionalidade 
contra atos normativos secundários, como são os regulamentos, resoluções, 
instruções, portarias e outros. Tais atos, como regra geral, não podem 
inovar na ordem jurídica, estando subordinados às leis que legitimam a sua 
expedição33. A existência de crítica doutrinária a esse entendimento jamais 
abalou a sólida jurisprudência da Corte34, que só admite a ação direta quando, 
sob a aparência formal de secundário, tem caráter autônomo, criando direito 
novo. Há precedente de admissão de argüição contra provimento de Tribunal 
de Justiça35. 

c) Atos administrativos: São atos de individualização do direito e, 
normalmente, repercutirão limitadamente sobre a esfera jurídica das partes 
interessadas. Portanto, no geral, poderão ser impugnados satisfatoriamente 
mediante ações subjetivas, como o mandado de segurança, a ação popular, 
ou mesmo por remédios de natureza coletiva, como a ação civil pública e o 

33 Atos administrativos normativos — como decretos regulamentares, instruções normativas, 
resoluções, atos declaratórios —, sendo secundários em relação à lei, não ensejam controle de 
constitucionalidade por ação direta. De fato, estando subordinados à lei, que é o ato normativo 
primário, não se estabelece o confronto direto entre eles e a Constituição. Havendo a contrarie-
dade, deve-se verificar: a) se o ato administrativo não está em desconformidade com a lei que 
lhe cabia regulamentar, hipótese que caracteriza ilegalidade, e não inconstitucionalidade; b) se 
a lei não está em desconformidade com a Constituição, hipótese em que deverá ser ela o objeto 
da argüição de inconstitucionalidade (STF, RDA, 183:132, 1991, 184:202, 1991, 185:163, 1991, 
185:179, 1991, 185:184, 1991, 188:201, 1992, 188:215 1992, e 191:214, 1993; RTJ, 99:1362; 
1982, RT, 655:215, 1990, 661:208, 1990 e 683:200, 1992).
34 V. por todos, CLÈVE, Clèmerson Merlin.  A fiscalização abstrata de constitucionalidade 
no direito brasileiro, 2000, p. 212: “[O] regulamento pode ofender a Constituição não apenas 
na hipótese de edição de normativa autônoma, mas também quando o exercente da atribuição 
regulamentar atue inobservando os princípios da reserva legal, da supremacia da lei e, mesmo, 
o da separação de poderes. É incompreensível que o maior grupo de normas existente num 
Estado caracterizado como social e interventor fique a salvo do contraste vantajoso operado 
por via de fiscalização abstrata”.
35 ADPF 41-6, j. 24 abr. 2003. Relator: Min. Gilmar Mendes.
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mandado de segurança coletivo. Há atos administrativos, todavia, de alcance 
mais amplo e até de repercussão geral, como editais de licitação, contratos 
administrativos, concursos públicos, decisões de tribunais de contas36. É 
possível supor, assim, que em determinadas situações de descumprimento 
de preceito fundamental e de relevância do fundamento da controvérsia 
constitucional que venha se instalar seja possível superar a regra da 
subsidiariedade, tornando-se admissível a ADPF. 

d) Atos jurisdicionais: Relativamente aos atos jurisdicionais, em princípio 
deverão ser impugnados mediante os recursos cabíveis. Todavia, em casos 
gravíssimos de erro in procedendo e in iudicando, com ameaça ou lesão a 
preceito fundamental e havendo relevância na controvérsia constitucional, será 
possível cogitar do cabimento de ADPF. O Min. Gilmar Mendes faz referência 
a duas possibilidades, coligidas na experiência alemã: lesão a preceito 
decorrente de mera interpretação judicial37 e contrariedade à Constituição 
decorrente de decisão judicial sem base legal (ou fundada em uma falsa base 
legal)38. Por relevante, o tema será retomado quando do estudo do requisito 
da relevância do fundamento da controvérsia constitucional, exigível para a 
impugnação de decisões judiciais mediante ADPF.

IV. Pressuposto específico de cabimento: relevância do 
fundamento da controvérsia constitucional

Como se assinalou anteriormente, o papel da argüição incidental de 
descumprimento de preceito fundamental restou minimizado na Lei n° 
9.882/99. Não sendo suscitável pelas partes do processo ou por qualquer 
pessoa lesada ou ameaçada por ato do Poder Público, a legitimação para esta 

36 V. SARMENTO, Daniel. Apontamentos sobre a argüição de descumprimento de preceito 
fundamental. In: TAVARES; ROTHENBURG, op. cit., p. 91.
37 MENDES, Gilmar Ferreira. In: TAVARES; ROTHENBURG, op. cit., p. 143: “Não parece 
haver dúvida de que, diante dos termos amplos do art. 1°, da Lei n° 9.882/99, essa hipótese 
poderá ser objeto de argüição de descumprimento – lesão a preceito fundamental resultante 
de ato do Poder Público –, até porque se cuida de uma situação trivial no âmbito de controle 
de constitucionalidade difuso”. 
38 Ibid, p. 144-145, transplantando os critérios adotados pelo Tribunal Constitucional Federal 
alemão em relação ao recurso constitucional, averbou: “Sua admissibilidade dependeria, 
fundamentalmente, da demonstração de que, na interpretação e aplicação do direito, o Juiz 
desconsiderou por completo ou essencialmente a influência dos direitos fundamentais, que a 
decisão revela-se grosseira e manifestamente arbitrária na interpretação e aplicação do direito 
ordinário ou, ainda, que se ultrapassaram os limites da construção jurisprudencial”.
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argüição recai sobre as mesmas pessoas e órgãos que podem propor a argüição 
autônoma. Como regra, dificilmente optarão elas pela via incidental, que é 
mais complexa e tem objeto mais limitado.

Nada obstante, a argüição incidental permanece vigente no ordenamento 
e, para seu cabimento, a Lei exige requisitos adicionais: (i) a relevância do 
fundamento da controvérsia constitucional, e (ii) lei ou ato normativo. 

Embora a motivação imediata de quaisquer dos legitimados possa ser 
a eventual tutela de uma situação específica – agindo, portanto, como um 
substituto processual do verdadeiro interessado –, deverá ele demonstrar 
ser relevante a controvérsia constitucional em discussão. Será relevante a 
controvérsia quando o seu deslinde tiver uma repercussão geral, que transcenda 
ao interesse das partes do litígio, seja pela existência de um número expressivo 
de processos análogos, seja pela gravidade ou fundamentalidade da tese em 
discussão, por seu alcance político, econômico, social ou ético. Por vezes, 
a reparação imediata de uma injustiça individual tem uma valia simbólica 
decisiva para impedir novas violações. Seja como for, na argüição incidental, 
mesmo que estejam em jogo direitos subjetivos, haverá de estar envolvida uma 
situação que afete o ordenamento constitucional de maneira objetiva.

Estabelecida a noção de relevância, e visando contribuir para o 
aprofundamento da questão, passa-se ao estudo de uma hipótese especial, 
qual seja, a necessidade de caracterizar a relevância da controvérsia quando o 
ato impugnado é decisão judicial que discute ato normativo federal, estadual 
ou municipal.

É certo que decisão judicial é um tipo particular de ato do Poder 
Público, originalmente associado à modalidade incidental, para a qual se 
exigia o requisito adicional da relevância. Muito embora tenha se verificado 
o esvaziamento da modalidade incidental, o requisito da relevância da 
controvérsia constitucional continua pertinente – agora em caráter geral –, nas 
argüições que envolvam atos normativos das três esferas de poder, discutidos 
no âmbito de decisões judiciais.
 Em verdade, o requisito atende a dois propósitos principais. Em 
primeiro lugar, a especial relevância presta-se a justificar o afastamento da 
competência dos demais órgãos jurisdicionais e a transferência da discussão 
para o STF. Pela ordem jurídica vigente, o juízo competente para conhecer 
e processar as diferentes demandas, bem como para conhecer e processar 
os recursos cabíveis, é definido por leis abstratas e que independem dos 
fatos concretos. Ora, interpretar a ADPF de modo a transferir para o STF a 
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competência própria das instâncias ordinárias – sem que para tanto concorra 
o requisito da relevância –, consiste em violação direta à regra do juiz natural, 
prevista no art. 5º, LIII, da Constituição.

Em segundo lugar, apreciar a “relevância da controvérsia constitucional” 
sugere que o STF deve restringir sua atuação aos casos em que estejam em jogo 
questões relacionadas, por exemplo, ao núcleo dos direitos fundamentais, à 
estrutura essencial do Estado, e com grande repercussão social. Essa a vocação 
de uma ação destinada a tutelar os preceitos fundamentais da Constituição.

Ao fazer essa opção, o legislador seguiu tendência observada nos 
principais sistemas constitucionais estrangeiros, que reservam à Corte 
Constitucional certa margem de discricionariedade na escolha dos casos que 
serão julgados39. O objetivo de tal fórmula é concentrar a atuação desses 
órgãos nos casos de maior projeção – tanto para que eles possam receber 
um tratamento específico por parte do Tribunal, como para que as decisões 
proferidas em tais casos obtenham maior repercussão social. No Brasil, 
previsão semelhante foi recentemente introduzida no regramento constitucional 
do recurso extraordinário40, ingressando definitivamente na lógica do sistema 
de controle de constitucionalidade.

V. Conclusão 
Com intuito de contribuir para o estudo dos pressupostos de cabimento 

da argüição de descumprimento de preceito fundamental, de modo a não 
banalizar o instrumento e direcioná-lo ao objetivo para o qual foi concebido, 
pode-se afirmar, objetivamente, que:

a) A violação a preceito fundamental capaz de ensejar ADPF é aquela 
que interfere com a fixação do conteúdo e alcance do preceito;

b) Não há violação a preceito fundamental capaz de ensejar ADPF 
se a questão suscitada depende de definição prévia acerca de fatos 

39 É o caso dos Estados Unidos e da Alemanha, para citar os dois principais referenciais con-
temporâneos. Os principais mecanismos de acesso à jurisdição constitucional nesses países 
– respectivamente o writ of certiorari e a Verfassungsbeschwerde – envolvem um juízo de 
admissibilidade marcado por considerável dose de discricionariedade.
40 CF/88, art. 102, § 3º: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão 
geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal 
examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços 
de seus membros”. (Parágrafo acrescentado pela EC 45, de 08.12.04).
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controvertidos;

c) Não há violação a preceito fundamental capaz de ensejar ADPF 
se a questão suscitada pode ser definida pela interpretação do sistema 
infraconstitucional;

d) Não caberá ADPF apenas porque não cabem ADIn ou ADC. A 
jurisdição constitucional abstrata não precisa – nem deve – abranger todas as 
disputas subjetivas existentes;

e) Se o ato impugnado for decisão judicial que discute ato normativo 
federal, estadual ou municipal, há necessidade de caracterizar a relevância 
constitucional da controvérsia, de modo a justificar a competência do STF 
para julgamento do feito – e não ferir o princípio do juiz natural;

f) O esgotamento do sistema recursal não caracteriza a ausência de outro 
meio eficaz de sanar a lesividade.





PARECERES 
DA PROCURADORIA

GERAL DA CMRJ
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Medidas contra decreto que extra-
pola norma legal

Parecer nº 09/05-FACB    

Ementa: - Decreto do Prefeito Municipal, com 
características de singelo ato administrativo, aprovando 
projeto de modificação, com acréscimo, de determinada 
edificação. 
- Norma de efeito concreto que viola lei complementar 
que, de sua parte, estabelecia exigências para a aprovação 
do respectivo projeto. 
- Parecer pela edição de decreto legislativo sustando o ato 
exorbitante ou a impetração de mandado de segurança, 
por afronta às prerrogativas institucionais do Poder 
Legislativo municipal.  

Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente, 

Trata-se de requerimento formulado pela nobre Vereadora Patrícia 
Amorim para que esta Procuradoria-Geral emita parecer sobre o Decreto nº 
26.041, de 2 de dezembro de 2005, do Prefeito Municipal, que aprova projeto 
de modificação, com acréscimo de áreas, para a construção, na área delimitada 
pela Av. Borges de Medeiros e outras vias contíguas, das dependências 
esportivas e de lazer do Clube de Regatas do Flamengo, de acordo com as 
disposições da Lei Complementar nº 30, de 30 de junho de 1997, e das novas 
dependências para Esportes Olímpicos na área remanescente da referida 
agremiação. O texto do decreto acha-se acostado às fls. 3.

Adverte-se, inicialmente, que solicitada prioridade no exame desta 
questão cingirá o presente estudo a um cotejo entre as disposições contidas 
no Decreto nº 26.041/05 em relação à Lei Complementar nº 30/97, exame 
que, como será visto, bastará para se constatar sua ilegalidade. 

A aprovação de projeto de modificação, com acréscimo de áreas, para 
construção constitui, em verdade, o instante final de procedimento que possui 



132 Rev. Direito, Rio de Janeiro, v. 10, n. 15, jan./dez. 2006

indisfarçável viés administrativo e que contém três fases bem distintas: 
introdutória, apreciação do pedido e a decisória. Na fase introdutória, o 
interessado apresenta o requerimento, instruindo-o com a documentação 
pertinente exigida por lei, fazendo inaugurar, na seqüência, a fase da apreciação 
do pedido, através do qual a Administração verifica sua adequação aos textos 
legais, coroando-o com a aprovação do projeto e conseqüente expedição da 
licença de construção em si, ato vinculado da administração, na autorizada 
lição de José Afonso da Silva: 

“Se tudo estiver na conformidade da legislação, o pedido terá que ser 
deferido, outorgando-se a licença solicitada. Essa é uma conseqüência 
inelutável do caráter vinculado da licença,  que impede, de um lado, 
que seja outorgada quando não sejam atendidos os requisitos legais, 
e, de outro, impõe sua liberação quando esses requisitos estejam 
preenchidos. Por isso também que se torna ilegal o indeferimento do 
pedido por causas extrínsecas, como, por exemplo, o fato de haver decreto 
declaratório de utilidade pública para desapropriação do terreno”1 . 

O ato terminativo de tal procedimento consiste, obviamente, em um 
ato administrativo que, na clássica lição de Hely Lopes Meirelles, constitui 
“toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, 
agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, 
transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos 
administrados ou a si própria”2 .

Ato administrativo não se confunde com decreto. Decretos, já deliberou o 
Supremo Tribunal Federal, existem para assegurar a fiel execução das leis3 , de 
acordo com a matriz constitucional estampada no art. 84, incisos IV (decretos 
regulamentares) e VI  (decretos autônomos). 

O Procurador do Estado do Rio de Janeiro, André Rodrigues Cyrino, 
em sua alentada obra “O Poder Regulamentar Autônomo do Presidente da 
República”, traça em dado instante de sua obra uma linha divisória entre os 
regulamentos e os atos administrativos, concluindo que “os regulamentos 
fazem parte do ordenamento jurídico administrativo, revogando regulamento 
anterior, criando normas novas e habilitando relações e atos antes não 
previstos. O ato administrativo, por seu turno, limita-se a aplicar o próprio 
ordenamento a uma situação concreta por este prevista, não importando que 

 1 Direito urbanístico brasileiro. 2. ed. São Paulo: Malheiros,  p. 396.
 2 Direito administrativo brasileiro. 19. ed. São Paulo: Malheiros, p.132.
 3 ADI 1.435-MC. Relator: Min. Francisco Rezek, DJ 6 ago. 1999..
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se dirija à generalidade de administrados”4 . 

Bem se vê, por conseguinte, que, in casu, optou o Prefeito Municipal 
editar decreto com conteúdo de ato administrativo, dando a impressão de que, 
assim, superaria o flagrante descumprimento dos preceitos da norma matriz, 
a Lei Complementar nº 30/97.  

O simples cotejo entre os deveres estabelecidos na Lei Complementar nº 
30/97 e no “decreto” ora em comento é suficiente para vislumbrar sua patente 
ilegalidade. Veja-se, por exemplo, que o decreto não registra o cumprimento 
das exigências contidas nos artigos 2º e 3º da Lei Complementar, quais 
sejam, a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto 
Ambiental e Relatório de Impacto na Vizinhança, conforme previsto nos arts. 
444 e 445 da Lei Orgânica do Município e nos arts. 120 e 121 do Plano Diretor 
Decenal da Cidade do Rio de Janeiro (art. 2º) e a aprovação do Estado do Rio 
de Janeiro, titular do domínio da área em questão (art. 3º). 

Tais conclusões bastam para fulminar os requisitos de validade do Decreto 
nº 26.041/05. 

Dito isto, caberá perquirir os caminhos a percorrer para sustar a vigência 
do malsinado ato administrativo (mal) disfarçado de decreto regulamentar. 
Duas possibilidades podem ser aventadas: a edição de decreto legislativo, 
de forma a sustar os efeitos do decreto, além da possibilidade de impetração 
de mandado de segurança, considerando tratar o decreto de ato de efeitos 
concretos, em flagrante violação das prerrogativas da Câmara Municipal. 

Dispõe o art. 45, X, da Lei Orgânica deste Município, por direta inspiração 
do art. 49, V, da Constituição Federal, que compete ao Poder Legislativo sustar 
os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, 
sendo certo, in casu, que o Prefeito, ao editar o Decreto nº 26.041/05, ignorou 
diversos dos requisitos contidos na Lei Complementar nº 30/97, ultrapassando 
seus limites, caracterizando de forma indiscutível o abuso a que alude a 
Constituição Federal e a Lei Orgânica.  

De outra parte, parece-nos ser cabível a impetração de mandado de 
segurança contra o ato administrativo em questão. O Superior Tribunal de 
Justiça reconhece que as Casas Legislativas detêm personalidade judiciária 
para a defesa de seus interesses e prerrogativas institucionais5 . Tem-se no 
presente caso que o Chefe do Poder Executivo rasgou o teor da lei que 

4 O Poder regulamentar autônomo do Presidente da República. Belo Horizonte: Fórum, p. 
68 
5 v.g. ROMS nº 10339/PR. Relator: Min. Milton Luiz Pereira. DJU 1 ago. 2000, p. 194.
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estabelecia diretrizes para a aprovação de projeto de construção, em hipótese 
que, ao que nos parece, caracteriza violação a direito líquido e certo conferido 
ao Poder Legislativo local de expedir atos de sua competência legislativa. 

De outra parte, considerando ser Decreto nº 26.041/05 um típico ato 
administrativo de efeitos concretos,  é ele passível de controle judicial via 
mandamus. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal, verbis:   

“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO NORMATIVO. DECRETO COM 
EFEITO NORMATIVO: NÃO CABIMENTO DA SEGURANÇA. LEI 
EM TESE. Súmula n. 266-STF. Decreto n. 99.300, de 15.06.90, que dispõe 
sobre os proventos dos servidores postos em disponibilidade. 
I. - Se o decreto consubstancia ato administrativo, assim de efeitos 
concretos, cabe contra ele o mandado de segurança. Todavia, se o decreto 
tem efeito normativo, genérico, por isso mesmo sem operatividade 
imediata, necessitando, para a sua individualização, da expedição de 
ato administrativo, então contra ele não cabe mandado de segurança, 
já que, admiti-lo, seria admitir a segurança contra lei em tese, o que 
é repelido pela doutrina e pela Jurisprudência (Súmula n. 266). II. 
- Mandado de segurança não conhecido”
(MS / DF - Distrito Federal, Pleno. Relator: Min. Carlos Velloso, DJ, 14 
dez. 1990, p. 15109).

Por tais fundamentos, em síntese, entendo que afigura-se manifestamente 
ilegal o Decreto nº 26.041, de 2 de dezembro de 2005, cabendo à Câmara 
Municipal editar decreto legislativo de forma a sustar seus efeitos ou ainda 
impetrar mandado de segurança buscando anular o referido ato supostamente 
normativo. 

À superior consideração. 

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2005.

Flávio Andrade de Carvalho Britto
Subprocurador-Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro
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Obrigações das operadoras de tv a 
cabo na veiculação do canal legisla-

tivo

Parecer nº 09/05-SAFF

Ementa: Direito Administrativo.  Obrigações de 
empresa concessionária de serviço de televisão a 
cabo, quanto à veiculação de programação do Poder 
Legislativo local.  Interpretação do art. 23, I, b) da Lei 
8.977/95 e da expressão “cabeçal”, contida no art. 59 
do Decreto 2.206/97.  Irrazoabilidade da exigência 
de entrega do sinal em mais de um ponto na mesma 
Cidade.  Parecer pela expedição de novo expediente à 
ANATEL e, frustrado esse e efetuada a exigência ilegal 
pela operadora local de TV a cabo, pelo ajuizamento da 
ação cabível. 

Senhor Procurador-Geral em Exercício 

 Cuida o presente processo de dúvida sobre as obrigações da operadora 
de televisão a cabo nesta Cidade, com relação à recepção do sinal gerado pela 
Rio TV, órgão de divulgação televisiva desta Câmara Municipal.

1. Histórico

Através de Ofício encaminhado em março de 2004, a Presidência desta 
Casa Legislativa formulou consulta à ANATEL – Agência Nacional de 
Telecomunicações, sobre a obrigatoriedade de a operadora local de TV a cabo 
receber o sinal enviado por esta Casa Legislativa, para fins de veiculação da 
programação aqui gerada.

A dúvida então suscitada tinha origem na exigência, feita pela operadora 
local, de que o referido sinal fosse entregue em dois pontos diferentes, um 
no bairro do Rio Comprido e outro na Barra da Tijuca.  Alegava a operadora 
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que seus próprios canais de interligação entre os dois pontos estariam 
integralmente ocupados, de modo que a Câmara Municipal teria a 
obrigação de entregar o sinal em ambos os pontos, como única forma de 
garantir que todos os assinantes da Cidade tivessem acesso à programação 
da Rio TV.

Como se percebe de fls. 03-24, embora o pedido inicial tenha sido 
formulado como “consulta”, a partir de determinado momento passou, 
sem qualquer explicação aparente, a ser tratado pela ANATEL como 
“denúncia”.

Formado o procedimento administrativo na ANATEL, foi instruído com 
um “Informe” da área técnica daquela autarquia federal e por um Parecer 
da Procuradoria-Geral Federal, através da Procuradoria Especializada que 
funciona junto àquele órgão.

Ambos os pronunciamentos são conclusivos no sentido de que o 
procedimento da operadora seria regular, uma vez que, nos termos da 
regulamentação pertinente, o ônus da entrega do sinal na estrutura da operadora 
seria do órgão legislativo usuário do canal.  Em suma, sugeriram julgar 
improcedente a “denúncia” – jamais formulada – e arquivar o processo, o que 
efetivamente veio a ocorrer.

Percebendo que seria impossível analisar adequadamente a matéria sem 
conhecimento do integral teor do já referido processo administrativo, solicitei 
à representação desta Procuradoria-Geral em Brasília que tentasse obtê-lo, o 
que, certamente, seria mais rápido que o envio de um expediente oficial ao 
Diretor-Geral daquela Autarquia.

Neste ínterim, fui informado verbalmente pelo Diretor do órgão 
consulente, de que a operadora de TV a cabo nesta Cidade vem permitindo 
a entrega do sinal em um único ponto, sob a ressalva de que se trataria de 
“mera liberalidade”.

Recebendo, após algum tempo, as referidas cópias, mandei autuá-las 
neste processo (fls. 15-45) e dei andamento à análise, passando a opinar nos 
termos seguintes.  

2. Apreciação da matéria de fundo

 Como se sabe, a Lei 8.977/95, que regula a TV a cabo e a TV por 
assinatura, inseriu em nosso ordenamento jurídico a obrigatoriedade de que 
as operadoras desses serviços reservem, gratuitamente, canais de divulgação 
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institucional para os órgãos do Poder Público.  Veja-se o que dispõe o art. 23 
da referida Lei:

Art. 23.  A operadora de TV a Cabo, na sua área de prestação do serviço, 
deverá tornar disponíveis canais para as seguintes programações:
I – canais básicos de utilização gratuita:
b) um canal legislativo municipal/estadual, reservado para o uso 
compartilhado entre as Câmaras de Vereadores localizadas nos municípios 
da área de prestação do serviço e a Assembléia Legislativa do respectivo 
Estado, sendo o canal voltado para a documentação dos trabalhos 
parlamentares, especialmente a transmissão ao vivo das sessões;
c) um canal reservado para a Câmara dos Deputados, para a documentação 
dos seus trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões;
d) um canal reservado para o Senado Federal, para a documentação dos 
seus trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões;
e) um canal universitário, reservado para o uso compartilhado entre as 
universidades localizadas no município ou municípios da área de prestação 
do serviço;
g) um canal comunitário aberto para utilização livre por entidades não 
governamentais e sem fins lucrativos;
h) um canal reservado ao Supremo Tribunal Federal, para a divulgação 
dos atos do Poder Judiciário e dos serviços essenciais à Justiça;1 

 Não se controverte, então, sobre a obrigatoriedade de que a operadora 
local de TV a cabo disponibilize um canal para uso gratuito desta Casa 
Legislativa, em conjunto com a Assembléia Legislativa deste Estado.  O modus 
operandi de tal prerrogativa, entretanto, pode gerar conflitos, exatamente como 
ocorre na hipótese tratada no presente processo.  A respeito, dispõem os §§ 8º 
e 9º do mesmo art. 23 da Lei:

§ 8º.  A operadora de TV a Cabo não terá responsabilidade alguma sobre 
o conteúdo da programação veiculada nos canais referidos nos incisos I, 
II e III deste artigo, nem estará obrigada a fornecer infra-estrutura para a 
produção dos programas.
§ 9º.  O Poder Executivo normatizará os critérios técnicos e as condições 
de uso nos canais previstos nas alíneas a a g deste artigo.

 A Lei, como se vê, remete ao regulamento a normatização das relações 
entre os titulares do direito à utilização gratuita dos canais (casas legislativas, 
universidades, Supremo Tribunal Federal, etc.) e as operadoras de TV a cabo.    
1 Foram transcritos apenas o inciso e as alíneas que interessam ao presente trabalho.
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Este regulamento veio a ser expedido pelo Decreto nº 2.206, de 14/04/97.  O 
art. 59 desse diploma regulamentar tem a seguinte redação:

Art. 59.  As entidades que pretenderem a veiculação da programação 
nos canais previstos nas alíneas “a” a “g” do inciso I do art. 23 da Lei 
nº 8.977/95, a despeito de terem assegurada a utilização gratuita da 
capacidade correspondente do sistema de TV a Cabo, deverão viabilizar, 
às suas expensas, a entrega do sinal no cabeçal de acordo com os recursos 
disponíveis nas instalações das operadoras de TV a Cabo.

 A este Decreto seguiu-se, por sua vez, a Norma 13/96, expedida pela 
ANATEL dentro das exatas funções das agências reguladoras no Direito 
moderno.  Confira-se o seu item 7.3:

7.3 – À exceção do indicado nos itens 7.3.1 e 7.3.2, a entrega dos sinais 
referentes aos demais canais básicos de utilização gratuita e aos canais 
destinados a prestação eventual e permanente de serviços, bem como 
sua recepção no cabeçal, é de responsabilidade da entidade que utilizará 
a respectiva capacidade do sistema de TV a Cabo, o que não exclui a 
possibilidade de acordos com a operadora de TV a Cabo para assumir ou 
partilhar os ônus decorrentes.

 Da transcrição destes diplomas legais, percebe-se que a questão 
controversa – quantidade de “pontos de entrega” exigíveis dos órgãos 
legislativos pelas operadoras de TV a cabo – não é diretamente tratada, 
demandando a interpretação dos dispositivos existentes.  Nada obstante, é 
bom ressaltar, desde logo, que ambas as normas regulamentares utilizam a 
palavra “cabeçal” no singular.

 Com a devida vênia, as análises efetuadas pelo setor técnico da 
ANATEL e pela douta Procuradoria Geral Federal padecem de um mesmo e 
único vício de origem, que compromete suas conclusões: tratam uma consulta 
sobre a interpretação da legislação como “denúncia”, como se a operadora 
estivesse deliberadamente descumprindo, de modo frontal, um dispositivo 
legal.

 Ora, é sabido que o processo administrativo sancionador, ou seja, 
aquele voltado para a apuração de irregularidades e aplicação de penas, 
caracteriza-se pela exigência de “tipicidade da conduta”, aproximando-se, 
nesse particular, do Direito Penal.   Daí a compreensível cautela daqueles 
órgãos técnicos na análise da “denúncia”, pois não poderiam recomendar 
qualquer punição à operadora se não se depararam com nenhuma ofensa 
consumada, evidente e frontal à Lei.  Ouso supor, então, que diversas seriam 
as conclusões se o processo tivesse sido apreciado como “consulta” e não 
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como “denúncia”. 

 Nada obstante, a interpretação dos dispositivos legais e regulamentares 
sobre o ponto controvertido é relativamente simples, como se procurará 
demonstrar a seguir.

 O § 8º do art. 23 da Lei 8.977/95, acima transcrito, estatui que 
a operadora de TV a cabo não se responsabiliza pela programação nem 
está obrigada a fornecer infra-estrutura para a produção dos programas.  
Certamente, não é disso que se está tratando aqui.  A questão que se põe é 
o significado da expressão “tornar disponível”, contida no caput do mesmo 
dispositivo.  Em outros termos: até que ponto são legítimas as exigências 
criadas pela operadora, na entrega do sinal, para que possa “tornar disponível” 
o canal cabível ao órgão legislativo? 

 A regulamentação da matéria trata da entrega do sinal no “cabeçal” 
(termo técnico que designa o ponto de entrega do sinal à operadora), dizendo 
que tal entrega será de responsabilidade do usuário do canal (no caso, esta 
Câmara Municipal).  Na visão da operadora de TV a cabo nesta Cidade, o termo 
“cabeçal”, a despeito de estar vazado na forma singular, poderia significar 
pelo menos dois pontos de entrega exigíveis desta Casa Legislativa.

 A questão a ser respondida, através da hermenêutica, então, é a 
seguinte: em quantos “cabeçais” pode ser exigida a entrega do sinal pelas 
casas legislativas, de modo a cumprir o art. 23 da Lei 8.977/95?

 Como já tive oportunidade de dizer em outros trabalhos, toda 
interpretação deve começar pelo método literal, que estabelece os limites, ou 
seja, os resultados possíveis da atividade interpretativa.  Na clássica lição de 
Karl Larenz:

“Por conseguinte, o sentido literal a extrair do uso lingüístico geral ou, sempre 
que ele exista, do uso lingüístico especial da lei ou do uso lingüístico jurídico 
geral, serve à interpretação, antes de mais, como uma primeira orientação, 
assinalando, por outro lado, enquanto sentido literal possível – quer seja 
segundo o uso lingüístico de outrora, quer seja segundo o actual –,  o limite 
da interpretação propriamente dita.  Delimita, de certo modo, o campo em 
que se leva a cabo a ulterior actividade do intérprete.”2 

 Não destoa dessa posição a doutrina brasileira, valendo citar, por 2 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do Direito. 3. ed. Lisboa:  Fundação Calouste Gul-
benkian, p. 457.
 3 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 2. ed.  São Paulo:  
Saraiva, 1998, p. 122.
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todos, Luís Roberto Barroso:
“É a interpretação gramatical ou literal que delimita o espaço dentro do qual 
o intérprete vai operar, embora isso possa significar zonas hermenêuticas 
muito extensas.”3  

 Assentado o conceito, cumpre verificar quais os sentidos possíveis da 
expressão “cabeçal” nos regulamentos acima transcritos.  Ou bem se interpreta 
que “o cabeçal”, no singular, só pode significar um único ponto de entrega, 
ou bem se entende – e aqui, inegavelmente, com excessivo elastério – que 
a expressão, embora vazada no singular, poderia ser lida como um conjunto 
de pontos de entrega, no plural, ou seja, seria possível exigir-se do órgão 
legislativo a entrega do sinal em mais de um ponto.

 Admitindo-se, então, que dois sejam os possíveis resultados 
delimitados pela interpretação literal, deve o intérprete optar por um deles, 
através do uso de outros métodos.  Na presente hipótese, os métodos lógico 
e teleológico dão satisfatória resposta ao problema.

 É suficiente, para chegar ao resultado da interpretação, o seguinte 
raciocínio: se a operadora pode exigir a entrega em “mais de um” ponto, 
certamente poderá exigi-lo em dois.  Ou em três, em cinco, em dez ou em vinte 
pontos.  É exatamente aí que se evidencia o equívoco da interpretação levada a 
cabo (com o perdão do trocadilho) pela operadora, com o beneplácito do órgão 
regulador: admitir-se que possa ser exigida a entrega em “mais de um” ponto 
é admitir que possa ser exigida em qualquer número, ao talante da operadora.

 Ora, o absurdo da conclusão bem demonstra o quanto tal interpretação 
se afasta dos fundamentos e objetivos do art. 23 da Lei 8.977/95, que, radicando 
nos princípios constitucionais da publicidade e da democracia, pretende levar 
as informações de interesse público ao maior número possível de cidadãos.

 Note-se que até mesmo os dois pareceres que instruíram o processo no 
interior da ANATEL, após repetirem que a obrigação de entrega é do usuário 
do canal, utilizaram o termo “cabeçal” no singular, não ousando afirmar, 
peremptoriamente, que a operadora de TV a cabo poderia exigir a entrega do 
sinal em tantos “cabeçais” distintos quantos, ao seu talante, determinasse.

  Conclui-se, então, que a melhor interpretação das normas legais e 
regulamentares é no sentido de que a exigência de entrega do sinal em mais 
de um ponto, na mesma Cidade, é ilegal, comportando as medidas descritas 
no item seguinte.

3. Das medidas cabíveis
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 Conforme relatado no item 1 deste Parecer, a divergência de 
interpretações aqui tratada ainda não está causando prejuízos a esta Casa 
Legislativa, pois a operadora local de TV a cabo suspendeu a exigência de 
entrega em mais de um ponto, embora sob a ressalva de que se trataria de “mera 
liberalidade”.

 Nada obstante, diante do equívoco na tramitação da consulta 
anteriormente efetuada à ANATEL, gerando conclusões desfavoráveis a 
esta Câmara Municipal, parece recomendável que se tome nova iniciativa 
no âmbito administrativo.  No mínimo, teria que ser esclarecido, afinal, se 
aquela Autarquia Federal está autorizando a operadora de TV a cabo a exigir 
a entrega do sinal em mais de um “cabeçal” (em dois ou mais, portanto).  
Esta iniciativa consistiria no envio de ofício, com pedido de reconsideração 
da decisão proferida naquele processo, precedida do seu desarquivamento.  
Oferece-se, desde logo, a minuta respectiva, em anexo, caso a sugestão aqui 
feita venha a ser acolhida.

 Caso, entretanto, o órgão regulador venha a manter sua posição, só 
restará a via judicial.  Nada obstante, enquanto a operadora de TV a cabo 
continuar aceitando a entrega do sinal em um único ponto, não haverá razão 
para o ajuizamento de qualquer ação, faltando a esta Casa Legislativa o que 
a doutrina processual chama de “interesse de agir”.  Somente na hipótese de 
a operadora voltar a exigir a entrega em mais de um ponto, e se já esgotada a 
via administrativa, é que se poderá cogitar da propositura de ação judicial.  

 Quanto à medida cabível, cabe reiterar – como habitualmente faço 
– a advertência inicialmente lançada no Parecer n° 01/99-SAFF, desta 
Procuradoria-Geral:

“A escolha da melhor estratégia numa disputa judicial depende, além de 
adequado estudo da hipótese, de um sem-número de fatores, como o tempo 
que pode demorar o provimento jurisdicional e a avaliação dos riscos 
de insucesso em cada procedimento possível.  Esta última só é possível 
com adequada ponderação, tanto pelo advogado quanto pelo cliente, das 
conseqüências que podem advir de uma eventual sentença desfavorável.  
Por isso, só no momento de propor a ação é que se pode avaliar com precisão 
qual o melhor procedimento”4 

 Assim, caso confirmadas estas duas premissas – esgotamento da 
via administrativa e exigência da entrega do sinal em mais de um ponto –, o 
presente processo deverá retornar a esta Procuradoria-Geral, para a adoção 
 4 Parecer publicado na Revista de Direito desta Procuradoria-Geral, n. 5, p. 208-218, jun./jun. 
1999.
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das medidas judiciais a serem oportunamente escolhidas.

4. Conclusões 

 De todo o exposto, concluo na forma das proposições a seguir:

a) A correta interpretação do art. 23, I, b) da Lei 8.977/95, bem como dos 
regulamentos pertinentes, é no sentido de que só exigível das casas legislativas 
a entrega do sinal, à operadora local de TV a cabo, em um único ponto.

b) A consulta efetuada por esta Casa Legislativa à ANATEL foi prejudicada 
pelo fato de ter sido incorretamente classificada como “denúncia”.

c) Sugere-se o envio de novo expediente à ANATEL, pedindo reapreciação 
da questão, na forma da inclusa minuta.

d) Caso a posição da ANATEL permaneça contrária à conclusão do 
item “a”, acima, e a operadora local de TV a cabo venha a exigir a entrega 
do sinal em mais de um ponto, caberá a propositura de ação judicial, a ser 
oportunamente definida por esta Procuradoria-Geral.

 É o parecer, submetido à elevada consideração de Vossa 
Excelência. 

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2005.

Sérgio Antônio Ferrari Filho
Procurador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

VISTO.  Aprovo o Parecer nº 09/05-SAFF, retro/supra.

Encaminhe-se à consideração do Exmo. Sr. Primeiro Secretário.

Em 06 de setembro de 2005.

Jania Maria de Souza
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Procuradora-Geral da Câmara Municipal do Rio de JaneiroTransferência à iniciativa privada de 
atividades exercidas por sociedade de 

economia mista municipal
Parecer nº 11/05-SAFF

Ementa: Direito Administrativo.  Concessão de próprio 
municipal, atualmente explorado por sociedade de 
economia mista, à iniciativa privada, para fins de 
viabilizar a realização dos “Jogos Pan-Americanos de 
2007”.  Distinção entre a concessão do serviço e do bem 
imóvel. Possibilidade de desvirtuamento do instituto da 
concessão, com alienação da propriedade.  Hipóteses 
em que são necessárias a autorização legislativa e a 
realização de licitação para escolha da melhor proposta.  
Parecer pelo acompanhamento da questão, observadas 
as diretrizes ora traçadas, com sugestão de formulação 
de novas consultas à vista de atos concretos, como o 
lançamento de editais ou assinatura de contratos de 
concessão. 

Senhora Procuradora-Geral 

 Cuida o presente processo de consulta da Comissão Especial de 
Vereadores, instituída pela Resolução nº 998/2005, para apreciar a questões 
relativas à preparação dos Jogos Pan-Americanos de 2007 (“PAN 2007”).

1. Histórico

Em contato com a Presidência desta Casa Legislativa, os ilustres Edis 
que integram a Comissão supra-referida manifestaram sua preocupação quanto 
a algumas questões, de repercussão jurídica, relativas a atos que poderiam 
ser praticados pelo Poder Executivo, na preparação da Cidade para o PAN 
2007.
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 Determinou, então, o Sr. Presidente, a manifestação desta Procuradoria-
Geral, em razão do que o Sr. Subprocurador-Geral, então no exercício da Chefia 
deste órgão, efetuou a formalização da consulta, especificando seus termos 
através do expediente de fls. 02.

 O feito foi ainda instruído pelo documento de fls. 03-06, resumo 
informal das informações até então obtidas pelos Vereadores que integram a 
Comissão consulente.

 No expediente inicial, o objeto da consulta foi assim circunscrito:
“Peço especial atenção, neste momento inicial, à questão do RIOCENTRO 
(item 4 do documento em anexo), especialmente no que tange à juridicidade 
da sua concessão à iniciativa privada, ao procedimento correspondente e 
aos prazos de concessão.”  (fls. 02)

 Passo a opinar.  

2. Apreciação

2.1 Consideração inicial

 Inicialmente, há que se estabelecer alguns parâmetros para a análise.  
Dado o caráter preliminar do estudo ora realizado, partirá o signatário dos 
pressupostos de que:

i) o terreno e as edificações onde funcionam o RIOCENTRO pertencem 
ao patrimônio imobiliário do Município do Rio de Janeiro;

ii) a empresa RIOCENTRO S/A, que explora a atividade econômica 
de locação de espaços para feiras, congressos e eventos, é uma sociedade de 
economia mista municipal.

Estes pressupostos, entretanto, carecem da devida confirmação, que 
só poderá ser obtida do próprio Poder Executivo.  O instrumento jurídico 
adequado à obtenção, pelos membros do Poder Legislativo, de informações 
no âmbito do Poder Executivo, é o requerimento de informações, previsto no 
art. 50 § 2º da Constituição da República, a seguir transcrito:

Art. 50. (omissis)
§ 2º.  As Mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal poderão 
encaminhar pedidos escritos de informação a Ministros de Estado ou a 
qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime 
de responsabilidade a recusa, ou o não atendimento, no prazo de trinta dias, 
bem como a prestação de informações falsas.
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 Para maior celeridade, junto a este Parecer minuta de requerimento de 
informações, para o objetivo acima sugerido, sujeita à consideração jurídica 
de Vossa Excelência e política da ilustre Comissão consulente.

 Superado este ponto inicial, há que se distinguir, na indagação 
formulada, duas questões:

a) a possibilidade de concessão (ou outra forma jurídica de transferência 
ao particular) da atividade exercida pela empresa RIOCENTRO e seu regime 
jurídico;

b) a possibilidade de concessão (ou outra forma jurídica de utilização 
pelo particular) do imóvel conhecido como “RIOCENTRO”.

2.2  A transferência ao particular da atividade exercida pelo 
RIOCENTRO

O conceito de serviço público, em especial quanto à sua diferenciação 
da atividade econômica exercida pelo Estado, é matéria tormentosa no Direito 
Administrativo, não havendo consenso a respeito.   Vale, todavia, transcrever 
a ainda atual lição do Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Conclui-se, pois, espontaneamente, que a noção de serviço público há 
de se compor necessariamente de dois elementos: (a) um deles, que é seu 
substrato material, consistente na prestação de serviços de utilidade ou 
comodidade fruível diretamente pelos administrados; o outro, (b) traço 
formal indispensável, que lhe dá justamente o caráter de noção jurídica, 
consistente em um específico regime de direito público, isto é, numa 
unidade normativa.”1

  Como é notório, a atividade desempenhada pelo RIOCENTRO 
é a locação de espaços para feiras, congressos, shows e outros eventos, 
eventualmente com a oferta de serviços auxiliares.  Indiscutivelmente, não 
se trata de uma “prestação de serviços de utilidade ou comodidade fruível 
diretamente pelos administrados”.  Os contratos que o RIOCENTRO 
celebra, com particulares, para a utilização de seus espaços, seguem o regime 
concorrencial e de direito privado.  A presença do Poder Público Municipal 
nesta atividade econômica – através de uma de suas empresas – se justifica pelo 
benefício indireto que ela traz para a Municipalidade, com o desenvolvimento 
econômico, a geração de empregos e o incremento da receita pública.
1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  Curso de direito administrativo.  São Paulo:  Malhei-
ros, 1995, p. 376.
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 O RIOCENTRO, então, não presta serviço público, mas exerce uma 
atividade econômica.  Afasta-se, então, ao menos em princípio, a incidência 
do art. 175 da Constituição Federal, a cujo teor:

Art. 175.  Incumbe ao Poder Público, sempre na forma da lei, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a 
prestação de serviços públicos.

 Tratando-se de atividade econômica explorada pelo Estado (em sentido 
lato), o foco correto da questão está no art. 173 da Carta Magna:

Art. 173. (omissis)
§ 1º.  A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade 
de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica 
de produção ou comercialização de bens ou serviços, dispondo sobre:
II – sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive 
quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 
tributários;

 Não se desconhece a existência de empresas públicas e sociedades 
de economia mista que prestam serviço público, inclusive no Município do 
Rio de Janeiro, sendo o exemplo mais grotesco o da Guarda Municipal, que 
presta serviço essencialmente público, mas tem a forma de empresa.  Não é, 
todavia, o caso do RIOCENTRO.

 Delineado o regime jurídico da atividade exercida pela empresa 
RIOCENTRO, pode-se analisar os possíveis regimes de exercício desta 
atividade.  O primeiro, e mais óbvio, é o exercício através de sociedade 
de economia mista, como atualmente ocorre.  No entanto, esta atividade 
econômica pode ser transferida para o setor privado, em definitivo, através da 
alienação do controle acionário da própria empresa – o que se convencionou 
chamar privatização –, ou em caráter temporário.

 A transferência ao setor privado de empresas públicas ou sociedades 
de economia mista se dá, usualmente, pela alienação da participação societária, 
incluindo o controle acionário.  A privatização é um processo bastante 
complexo, valendo transcrever a minuciosa enunciação que faz Professor 
Marcos Juruena Villela Souto, especialista no tema, sobre as fases necessárias 
em qualquer privatização:

“Autorização legislativa
Deliberação do órgão superior do Programa
Inclusão da empresa no Programa
Aprovação da Desestatização pelos órgãos previstos no estatuto da 
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Empresa
Registro da ata na Junta Comercial
Licitação para contratação de consultorias
Avaliação e modelagem da Desestatização
Atos sociais no âmbito da empresa incluída na Desestatização
Deliberação do órgão superior sobre a avaliação e modelagem
Decisão do Chefe do Poder Executivo sobre a avaliação e modelagem
Audiência pública, em local onde vai ser feita a licitação, mas podendo 
ser realizada, também, no local da prestação do serviço, a critério da 
autoridade
Leilão
Liquidação financeira”2

 Sobre a autorização legislativa, assim discorre o ilustre 
Administrativista:

“Analisando a jurisprudência da Corte Suprema, está o Estado subordinado 
a solicitar autorização legislativa apenas para a alienação de ações que 
impliquem perda do controle acionário da empresa ou da sociedade de 
economia mista.
O juízo de conveniência, quanto a permanecer o Estado na exploração de 
certa atividade econômica, com a utilização da forma de empresa pública 
ou de sociedade de economia mista, há de concretizar-se em cada tempo 
e à vista do relevante interesse coletivo ou de imperativos de segurança 
nacional.”3

 No caso do Município do Rio de Janeiro, como não existe lei instituindo 
um programa de privatização, também não há uma autorização genérica para 
inclusão de empresas no programa, por ato do Executivo.  Assim, forçoso 
concluir que eventual privatização do RIOCENTRO dependeria de prévia 
autorização legislativa, por lei específica, de iniciativa do Poder Executivo, 
seguida do cumprimento de todas as etapas acima listadas.

 Passa-se, então, à análise da possibilidade de gestão temporária das 
atividades do RIOCENTRO por empresa particular.

 A transferência temporária da gestão do RIOCENTRO ao 
particular não tem correspondência exata com qualquer instituto jurídico 
2 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização, privatização, concessões e terceirizações. 
3. ed.  Rio de Janeiro:  Lumen Juris, 2000, p. 26-27.
3 Ibid., p. 26.
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conhecido, e encontraria sérias dificuldades do ponto de vista societário.  
Isto porque, pressupondo que não haveria a alienação do controle acionário 
do RIOCENTRO, a maior instância decisória da sociedade anônima – bem 
assim a formação dos Conselhos de Administração e Fiscal – continuaria com 
o Município do Rio de Janeiro.  Assim, as únicas formas imagináveis – por 
enquanto – para modelar esta “transferência de controle administrativo sem 
transferência do controle acionário” seriam:

i) contratação de uma administração externa para o RIOCENTRO, em 
que a remuneração da empresa gestora seria a própria receita da atividade 
econômica do RIOCENTRO, sendo ou não repassada uma parcela para o 
Município;

ii) concessão – como se serviço público fora – da atividade do 
RIOCENTRO a uma empresa particular.

Ambas as hipóteses demandariam a realização de processo de licitação.  
No primeiro caso, por se tratar de uma simples contratação de serviço, regida 
pela Lei 8.666/93, provavelmente sujeita a licitação do tipo “técnica e preço”, 
em que o preço em disputa entre os licitantes consistiria no percentual da 
receita a ser repassada ao Município.  Ainda nesta primeira hipótese, o prazo 
dessa “terceirização” não poderia ultrapassar o total de 60 (sessenta) meses, 
mesmo já computadas todas as prorrogações, pois este é o limite estabelecido 
pelo art. 57-II da Lei 8.666/96.

A segunda hipótese supõe que o Município prefira tratar a atividade 
do RIOCENTRO como serviço público, ainda que num sentido bem lato, 
ao contrário do que sustenta este Parecer, como já exposto acima.  Isto 
reconduziria tal transferência a um caso de concessão, quadrável ao art. 175 
da Constituição Federal, acima transcrito.

Ainda nessa segunda hipótese, deverá ser observado o que dispõem os 
seguintes dispositivos da Lei Orgânica do Município:

Art. 140.  A execução das ações governamentais poderá ser descentralizada 
ou desconcentrada, para:
IV – empresas privadas, mediante concessão ou permissão.
§ 3º.  A concessão ou permissão a que se refere o inciso IV será regulada 
em lei e se dará pelo prazo de até cinqüenta anos, cabendo aos órgãos de 
direção o acompanhamento e a fiscalização da execução, observado, no 
que couber, o disposto nos artigos 148, 149 e 150.
§ 5º.  O prazo previsto no § 3º deste artigo poderá ser prorrogado por igual 
período.
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§ 6º.  Na hipótese do § 3º, sendo o investimento feito por concessionária, 
o prazo mencionado poderá ser fixado em até cinqüenta anos, quando 
formalizada por ato do Prefeito, que no prazo de sessenta dias, 
improrrogável, contados da sua edição, poderá ser sustado pelo Poder 
Legislativo, com a respectiva justificativa.
§ 7º.  O prazo de sessenta dias determinado no parágrafo anterior não corre 
nos períodos de recesso.
Art. 148.  A prestação de serviços públicos poderá ser delegada a particular 
mediante concessão ou permissão, através de processo licitatório, na forma 
da lei.
§ 2º.  Lei complementar disporá sobre o regime da concessão, permissão 
ou autorização de serviços públicos, o caráter essencial desses serviços, 
quando assim o determinar a legislação federal, o caráter especial de seu 
contrato e de sua prorrogação e as condições de caducidade, fiscalização 
e rescisão da concessão, permissão ou autorização.

A Lei Complementar Municipal prevista no § 2º do art. 148 da Lei 
Orgânica foi promulgada sob o nº 37/98, e assim dispõe em seu art. 13:

Art. 13.  Toda concessão ou permissão será objeto de prévia licitação, nos 
termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, 
moralidade, publicidade, razoabilidade, competitividade, igualdade 
do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento 
convocatório. 

Da transcrição destes dispositivos legais, já se pode perceber que a 
transferência da operação do RIOCENTRO à iniciativa privada, sob a forma de 
concessão, deveria atender aos prazos previstos na Lei Orgânica do Município 
e ser, em qualquer caso, precedida de licitação para escolha da proposta mais 
vantajosa para a Municipalidade, o que responde às duas principais indagações 
colocadas no expediente inicial.

2.3 A transferência ao particular do imóvel no qual funciona 
o RIOCENTRO

 Como alertado inicialmente, este Parecer toma como pressuposto o 
dado de que o imóvel onde situado o RIOCENTRO pertence ao patrimônio 
imobiliário municipal.  Tal dado, entretanto, deverá ser confirmado, 
preferencialmente através do requerimento de informações sugerido em 
anexo.

 Inicialmente, é de se observar que a transferência ao particular, em 
caráter definitivo, da empresa “RIOCENTRO S/A”, isto é, a sua privatização, 
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implicaria a necessidade de alienação do bem imóvel ao adquirente do seu 
controle acionário.  Para tanto, seria necessário que o imóvel fosse previamente 
incorporado ao patrimônio do RIOCENTRO S/A, deixando de integrar o 
patrimônio da pessoa jurídica “Município do Rio de Janeiro”.

 Já a concessão temporária da atividade, na forma estudada no item 
anterior, também implicaria a posse temporária e administração dos bens 
móveis e imóveis pelo contratado (no caso de uma terceirização da atividade-
fim) ou concessionário (no caso de concessão do serviço).

 Assim, a única hipótese em que se poderia analisar a concessão ou 
permissão de uso somente do imóvel seria a improvável extinção da empresa 
RIOCENTRO S/A, sua transferência para outro local, ou a paralisação de suas 
atividades, para dar lugar ao exercício de outra atividade por particular.   O 
exercício da mesma atividade pelo particular, após a paralisação das atividades 
do RIOCENTRO, equivaleria a uma terceirização ou concessão disfarçada, 
com todas as observações já feitas acima sobre estas possibilidades.

 Esta remota possibilidade – desativação do RIOCENTRO para 
utilização do imóvel por particular – desaguaria simplesmente num caso 
de concessão de uso de bem público.  Anote-se, por oportuna, a pertinente 
observação de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que aponta a impossibilidade 
de simples locação do bem público:

“Como a Administração não pode locar os bens públicos sob seu domínio 
e gestão, a concessão de uso é a única modalidade contratual, geradora 
de direitos pessoais, de que se pode valer o Poder Público para perceber 
renda ocasional pela utilização total ou parcial de bens públicos por 
particulares ou, através deles, fomentar atividades privadas de interesse 
público. Errônea, portanto, a designação de “locação”, lida no Decreto-Lei 
n° 9.760, de 5 de setembro de 1946, que regula a concessão de uso de bens 
públicos da União : seria inconstitucional uma disposição contratada de 
bens públicos sob o regime privado, em razão da irrenunciabilidade dos 
poderes-deveres da Administração Pública.” 4

 O instituto da concessão de uso de bem público é assim definido pelo 
Professor Diógenes Gasparini:

“É o ajuste, oneroso ou gratuito, efetivado sob condição pela Administração 
Pública, chamada concedente, com certo particular, o concessionário, 
visando transferir-lhe o uso de determinado bem público. Qualquer bem 

4 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo. 14. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2005, p. 352-353.
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público pode ter seu uso transferido a particular que deseje utilizá-lo com 
exclusividade. Assim, pode ser transferido o uso tanto dos bens móveis 
como dos imóveis; dos bens de uso comum, especial ou dominical, 
observadas previamente certas exigências administrativas (licitação, 
desafetação, autorização legislativa). Destarte, pode ser concedido o uso, 
por exemplo, de hotel, restaurante, ginásio esportivo, prédio escolar, áreas 
em mercado e terrenos incultos.”5

 A Lei Orgânica do Município, por sua vez, assim dispõe sobre as 
hipóteses de concessão de uso de bem do patrimônio municipal:

Art. 239.  Admitir-se-á o uso de bens imóveis do Município por terceiros, 
mediante concessão, cessão ou permissão, na forma da lei.
§ 1º.  A concessão de uso terá caráter de direito real resolúvel que será 
outorgada após concorrência mediante remuneração ou imposição de 
encargos por tempo certo ou indeterminado, para fins específicos de 
urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra ou outra utilização 
de interesse social, devendo o contrato ou termo ser levado ao registro 
imobiliário competente.

 A referência da Lei Orgânica a “concorrência” não pode ser tomada 
literalmente, como uma única espécie do gênero “licitação”, antes sendo 
razoável supor que o legislador quis se referir ao gênero e não à espécie.  Neste 
sentido, o texto orgânico está positivando o que, há muito, expõe a melhor 
doutrina do Direito Administrativo.  Confira-se, uma vez mais, a lição de 
Diógenes Gasparini:

“O contrato de concessão de uso de bem público deve, entre outras 
disposições, prever a remuneração e o prazo. A remuneração, sob a égide 
de alguma legislação, pode ser obrigatória, como é o caso do Estado do 
Rio de Janeiro em relação aos bens imóveis estaduais (art. 68 da CE), ou 
facultativa, como ocorre na maioria dos Municípios. O prazo pode ser 
qualquer um que atender ao interesse público. Dessa forma, a vigência 
desses contratos pode ser maior ou menor, consoante esse interesse, e a 
sua extinção por mérito pode ser antecipada mediante indenização. Por 
fim, diga-se que a esse contrato aplica-se, no que couber, o regime dos 
contratos de concessão de serviço público.  É contrato que há de ser 
precedido de autorização legislativa e licitação, que devem acontecer 
nessa cronologia.”6 

 A exigência de licitação na concessão de bem imóvel do Município 
5 GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 611-
612.
6 Loc. cit. Não destacado no original.
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a particular também já foi reconhecida no âmbito da Procuradoria Geral do 
Município do Rio de Janeiro, como se vê das conclusões do estudo da ilustre 
Procuradora Vera Helena Caldas Francisco:

“A concessão de permissão de uso de bem público está condicionada à 
exploração econômica de serviços de utilidade pública;
como regra geral, está sujeita a prévio procedimento licitatório, 
especialmente, se verificar a natureza contratual (especialmente, quando 
concedida por prazo estabelecido);
inexistindo a bilateralidade, mas em atendimento, primordialmene, aos 
princípios da moralidade e isonomia, deve ser instaurado processo de 
seleção, com vistas a assegurar oportunidade a todos os interessados;
tal exigência decorre, não apenas, da legislação específica, como também, 
da satisfação dos princípios constitucionais insculpidos no caput do art. 
37 da Constituição Federal.”7

 Não se pode ter dúvida, então, da imperatividade da prévia licitação 
também na hipótese de concessão de uso de bem imóvel do patrimônio 
municipal para particulares.

3. Conclusões 

 De todo o exposto, ressaltando também o caráter preliminar desta 
consulta – que poderá ser complementada à vista de situações concretas, 
concluo na forma das proposições a seguir:

a) Sugere-se a formulação de requerimento de informações, cuja minuta 
se oferece em anexo, para maiores esclarecimentos sobre as questões colocadas 
no presente processo.

b) A transferência, ao particular, do controle acionário do RIOCENTRO 
caracterizaria uma privatização, devendo cumprir várias etapas, sendo 
a primeira delas a autorização legislativa, por lei de iniciativa do Poder 
Executivo.

c) A transferência temporária, ao particular, da atividade-fim do 
RIOCENTRO, poderia ser feita de duas formas:  por uma terceirização ou 
pela concessão, sendo que esta segunda hipótese pressupõe que se considere 
a atividade exercida pelo RIOCENTRO um serviço público, ao contrário do 

7 FRANCISCO, Vera Helena R. Caldas.  Utilização de bem público pelo particular.  Revista 
de Direito da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, ano 2,  n.  2, p. 191-192, 
2001. 
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que se entende neste Parecer.

d) A terceirização dependeria de prévia licitação e estaria limitada ao 
prazo previsto na Lei 8.666/96, isto é, de cinco anos.

e) A concessão também dependeria de prévia licitação e estaria limitada 
aos prazos previstos na Lei Orgânica do Município.

f) A única forma de transferência temporária ao particular do uso do 
imóvel atualmente ocupado pelo RIOCENTRO seria a concessão de uso 
de bem público, a ser precedida de autorização legislativa e licitação, nessa 
ordem.

 Reitera-se a advertência de que esta Procuradoria-Geral deverá ser 
novamente consultada na hipótese de atos concretos do Poder Executivo no 
sentido de uma dessas iniciativas, como o lançamento de edital de licitação 
ou a assinatura de contrato.

 É o parecer, submetido à elevada consideração de Vossa 
Excelência. 

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2005.

Sérgio Antônio Ferrari Filho
Procurador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

VISTO.  Aprovo o Parecer nº 11/05-SAFF, retro/supra.

Encaminhe-se à consideração do Excelentíssimo Senhor Presidente.

Em 28 de setembro de 2005.

Jania Maria de Souza
Procuradora-Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro





Direito Constitucional
 e Financeiro
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Possibilidades e limites na ação fisca-
lizatória do vereador

Parecer nº 06/05-FACB

Ementa: Vereador impedido de ingressar com seu 
veículo no estacionamento de hospital público onde vem 
efetivando visitas regulares com o objetivo de instruir 
relatórios. Função fiscalizadora do Poder Legislativo, 
representado pelas Comissões Legislativas e seus 
integrantes. Violação de prerrogativa de Parlamentar.
 

 Fui nesta data procurado, às 16:15h, por Assessores do Exmo. Sr. 
Vereador Dr. Carlos Eduardo dando notícia de que o referido Parlamentar 
estava, naquele instante, sendo impedido de ingressar com seu veículo no 
estacionamento do Hospital Municipal Miguel Couto, por ordens da Direção 
daquele estabelecimento.

 Com efeito, conforme nos foi relatado, o ilustre Vereador Dr. Carlos 
Eduardo, na qualidade de Vice-Presidente da Comissão de Higiene, Saúde 
Pública e Bem-Estar Social, vem periodicamente efetivando visitas regulares a 
hospitais públicos – espontaneamente ou em atenção a denúncias formuladas 
pela população à referida Comissão – com o objetivo imediato de instruir 
Relatórios que aquela Comissão vem publicando sobre o tema, inspirando, 
eventualmente, a edição de normas ou mesmo apuração de responsabilidades. 
Presume S.Exa. que a proibição de seu ingresso no estacionamento decorre 
de eventual contrariedade da Direção do Hospital ou das autoridades locais à 
atuação da referida Comissão. 

Diante de tal recusa, solicita o ilustre Vereador um pronunciamento 
urgente desta Procuradoria-Geral acerca dos limites de sua atuação. Apesar 
da solicitação não se achar, a rigor, de acordo com o que dispõe a Lei 
Complementar nº 23/93 – que exige o prévio encaminhamento de consulta 
por escrito ao Presidente desta Casa Legislativa –, entendi que a urgência da 
hipótese – eventual violação de prerrogativa de Parlamentar – justificaria, 
excepcionalmente, esta manifestação que será, de toda forma, encaminhada, 
posteriormente, ao Exmo. Sr. Vereador Presidente desta Casa Legislativa. 
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Passo, pois, a opinar.

A Constituição Federal de 1988 ampliou consideravelmente a função 
fiscalizadora do Poder Legislativo, erigindo tal prerrogativa ao mesmo 
nível da clássica função legislativa. No que se refere aos municípios, mais 
especialmente, a Lei Maior dispõe, em seu art. 31, que “a fiscalização do 
Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle 
externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, 
na forma da lei”.

Hely Lopes Meirelles, em sua clássica obra “Direito Municipal Brasileiro”, 
leciona que “essa função fiscalizadora da Câmara pode ser exercida 
individualmente por seus membros, por comissão permanente  designada para 
esse fim (...), que levarão à consideração do plenário o que souberem ou o 
que apurarem sobre a atuação política-administrativa do prefeito, como chefe 
do Executivo Municipal, para que se lhe aplique a sanção correspondente, 
na forma e nos casos previstos na lei orgânica municipal”1 .  

No âmbito do Município do Rio de Janeiro, o art. 47 dispõe que: 
“Art. 47 – No exercício de seu mandato, o Vereador terá livre acesso às 
repartições públicas municipais e a áreas sob jurisdição municipal onde se 
registre conflito ou o interesse público esteja ameaçado”.

Como se afirmou, o ilustre Vereador Consulente integra a Comissão 
de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social  que cuida de uma das mais 
sensíveis questões que afligem o cidadão carioca. As Comissões Legislativas 
– relembre-se aqui mais uma vez as lições de Hely – constituem “um 
prolongamento da própria Câmara”2 . 

E, segundo o art. 56 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
comissões são órgãos técnicos, constituídos pelos membros da Câmara 
Municipal, em caráter permanente ou transitório, e destinados a proceder a 
estudos, realizar investigações e representar a Câmara Municipal, sendo certo 
que compete à referida Comissão atuar na área de saúde pública. 

Segundo se noticia, o ilustre Vereador consulente já vinha visitando 
periodicamente o Hospital Miguel Couto, dentre tantos outros da rede pública, 
como representante da referida Comissão e, por extensão, da própria Câmara 
Municipal, não tendo, até aqui, encontrado resistências dignas de nota; somente 

 1 Direito  municipal brasileiro. 13. ed. São Paulo:  Malheiros,  p. 589.
2  Ibid., p. 626.
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agora foi ele surpreendido por tal atitude hostil, consistente na proibição de, 
na condição de Parlamentar, estacionar seu veículo em próprio público. Não 
consta que a vedação se estendesse às próprias dependências do Hospital. 

 Ora, quem quer fim dá os meios. Se o sistema normativo pátrio atribui 
ao Poder Legislativo, aqui personificado no ilustre Vereador Consulente, 
a atribuição de fiscalizar todas as unidades públicas de saúde, deverá lhe 
proporcionar as facilidades de amplo acesso às dependências daquele bem 
público. A vedação reportada por S.Exa. equivaleria, por exemplo, impedir o 
acesso de determinada Comissão, por exemplo, ao elevador de determinado 
prédio público, de forma a dificultar seu acesso aos andares mais altos. 

Note-se que não está o Vereador a exigir a imediata apresentação de 
documento público, muito menos tomando depoimentos desautorizadamente, 
ou adotando qualquer outra medida que se possa entender de duvidosa 
legalidade. Deseja ele, simplesmente, ter acesso às facilidades ordinárias de 
estacionamento para exercício de suas funções constitucionais.  Não se tem 
notícia de qualquer justificativa para a violência perpetrada, não se reportando, 
também, qualquer dificuldade ocasional para a vedação, como poderia ocorrer 
na hipótese de o estacionamento estar lotado ou inutilizado, ou do veículo ser 
de dimensões inapropriadas para a garagem, etc.    

 Por tais fundamentos, entendo que o Vereador consulente dispõe, 
sim, de prerrogativas constitucionais e legais para ingressar nas dependências 
dos próprios públicos, sem que se lhe imponha qualquer vedação ilegal 
desarrazoada, sendo certo que, examinada mais a fundo a hipótese, o servidor 
público de quem emanou a ordem tida como ilegal, poderá, inclusive, vir a  
ter de responder por seus atos.  

É o parecer, s.m.j.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2005.

Flávio Andrade de Carvalho Britto
Subprocurador-Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro
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Prefeito que descumpriu prazo de pe-
dido de informações formulado pela 

Câmara Municipal
Parecer nº 02/06-FACB

Ementa: Constitucional. Vereador que julga que o 
Prefeito Municipal prestou informações ao Poder 
Legislativo a destempo e de forma incompleta. Pedido 
para que a Procuradoria-Geral ingresse com as medidas 
judiciais. Possibilidade, em tese de ajuizamento de 
medida judicial em defesa das prerrogativas do Poder 
Legislativo. Necessidade de prévia autorização da Mesa 
Diretora. 

Exmo. Sr. Presidente, 

O Excelentíssimo Senhor Vereador Dr. Carlos Eduardo encaminhou a 
Vossa Excelência Ofício CVDCE nº 076/2006 (fls. 2/4) através do qual afirma 
que o Prefeito Municipal não teria respondido a tempo e de forma adequada 
seu Requerimento de Informações nº 696/2006, veiculado de forma a obter 
do Poder Executivo informações acerca de contratações realizadas no âmbito 
da Secretaria da Saúde. 

Sob sua óptica, o atraso do Prefeito Municipal configura-se “gravíssima 
infração político-administrativa” (fls. 2), considerando, ainda, que a resposta 
apresentada constitui uma “fraude, mais do que isto, um desrespeito à Lei e a 
esta Câmara Municipal” (fls. 3), razão pela qual solicita que esta Procuradoria-
Geral “tome as providências necessárias para, via judicial, fazer com que o 
Poder Executivo seja obrigado a respeitar a legislação vigente”. Em seguida, 
os autos vieram para o exame desta Procuradoria-Geral. 

Passo a opinar. 

Inicialmente, cumpre pontuar que, de fato, a teor do que dispõe o art. 
107, XVII, da Lei Orgânica Municipal, o Prefeito da Cidade tem o dever de 
prestar informações ao Poder Legislativo, no prazo de 30 dias, prorrogável 
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por igual período. Afirma o ilustre Vereador Dr. Carlos Eduardo, contudo, que, 
in casu, o Chefe do Executivo prestou as informações a destempo e de forma 
incompleta, o que ensejaria a adoção de medidas judiciais cabíveis.  

A questão da capacidade judiciária da Câmara Municipal não enseja 
hoje maiores questionamentos. Com efeito, pode-se pontuar que desde a 
publicação do trabalho do Ministro Victor Nunes Leal sobre a matéria (“A 
personalidade judiciária das Câmaras Municipais”. In: Problemas de direito 
público. Rio de Janeiro: Forense, 1960, p. 424 e ss), tornou-se pacífico que 
Câmaras Municipais dispõem de direitos de ordem institucional que podem 
– e devem – ser defendidos às barras dos tribunais. Conveniente será para o 
desenvolvimento da presente peça destacar excertos do magnífico artigo do 
eminente publicista: 

“Não resta dúvida que a câmara dos vereadores é apenas um órgão do 
município,  incumbido de função deliberativa na esfera local. Sendo, 
entretanto,  um órgão independente do prefeito no nosso regime de divisão 
de poderes (que projeta suas conseqüências na própria esfera municipal), 
sua competência privativa envolve, necessariamente, direitos, que não 
pertencem individualmente aos vereadores, mas à toda a corporação de 
que fazem parte.  Se o prefeito, por exemplo, viola esses direitos, não 
se pode conceber que não haja no ordenamento jurídico positivo do país 
um processo pelo qual a câmara dos vereadores possa reivindicar suas 
prerrogativas” (p. 430).  

Adiante, o saudoso Mestre aborda a matéria sob o adequado  enfoque 
constitucional: 

“ Se a competência, concedida com caráter de autonomia, é o fundamento 
da personalidade jurídica dos entes autárquicos, é também na competência 
autônoma das câmaras municipais que devemos buscar o fundamento 
de sua personalidade judiciária. Além disso, a autonomia das câmaras 
municipais em face do órgão executivo municipal e dos órgãos do 
Estado e da União não resulta apenas da lei, mas é corolário do próprio 
sistema de freios e contrapesos que caracteriza a organização política 
de nosso país.
[...]
[...] A garantia política de competência autônoma das câmaras municipais, a 
nosso ver, não exclui sua garantia jurídica sempre que o atentado cometido 
envolver uma questão jurídica e puder ser eficientemente reparado pela 
via judiciária.
 Não há a menor lógica em repelir a solução judiciária, quando esta seja mais 
pronta e menos perturbadora da vida do município, para se exigir sempre 
o recurso à solução política, de resultados muito mais incertos e graves. 
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Nossa Constituição federal tem um acento judiciarista tão evidente que a 
solução indicada se harmoniza perfeitamente com o seu sistema”. 
(p. 434/5; grifamos)' 

Tal entendimento vem sendo reconhecido, de forma pacífica, tendo o 
Superior Tribunal de Justiça já acatado1  mandamus impetrado pelas Casas 
Legislativas locais.  

Examinando a hipótese em curso, bem se vê que, ao menos em tese, o 
desatendimento, da parte do Prefeito, de seu dever de prestar informações à 
Câmara Municipal pode representar, efetivamente, violação às prerrogativas 
do Poder Legislativo, ensejando, mesmo, a adoção de medidas judiciais pela 
Câmara Municipal, representada, no caso, por esta Procuradoria-Geral, a teor 
do que expressamente dispõe o art. 86 da Lei Orgânica Municipal. Cumprirá, 
contudo, a este Órgão de representação  um minucioso exame da situação fática 
de forma a proceder a adequada orientação não só do efetivo cabimento da 
medida, como a  escolha do remédio processual adequado. 

Tal exame, por certo, será prontamente deflagrado com a imprescindível 
autorização da Mesa Diretora para o respectivo estudo de cabimento e efetiva 
adoção das medidas judiciais adequadas à espécie.

Assim, em síntese, opino no sentido do encaminhamento do presente 
feito à nobre Mesa Diretora para que determine esta Procuradoria-Geral a 
elaborar estudo acerca dos fatos narrados no Ofício de fls. 2/4, sugerindo e 
propondo as medidas judiciais cabíveis na espécie. 

À superior consideração.

Rio de Janeiro, 3 de julho de 2006.

Flávio Andrade de Carvalho Britto
Subprocurador-Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

  
  

 1 RMS 12.068. Relator: Min. Francisco Peçanha Martins. DJ 11 nov. 2002, p. 169.

Constitucional. Vereador que julga 
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O brasão constitui símbolo oficial do 
município, devendo ser utilizado nos 

documentos públicos e oficiais do 
Poder Legislativo Municipal

Parecer nº 06/05-JMS

Ementa: O brasão constitui símbolo oficial do 
Município do Rio de Janeiro – art. 28 da LOMRJ. 
A Câmara Municipal não tem personalidade jurídica 
própria, integrando a pessoa jurídica do Município, 
sendo imprescindível a utilização desse símbolo oficial 
em seus documentos públicos e oficiais.

Exmo. Senhor Presidente

 O Assessor-Chefe da Assessoria de Comunicação Social, por 
intermédio de Vossa Excelência, encaminha consulta a esta Procuradoria-Geral, 
vazada nos seguintes termos: “...solicito consulta junto à Procuradoria da 
Câmara Municipal com o objetivo de esclarecer em quais situações legais 
é imprescindível a utilização do Brasão do Município em documentos e 
publicações da Câmara, e em quais outras o mesmo poderá ser substituído 
por marca institucional própria.” (fls. 02).

Nesse sentido, passo a opinar.

A Constituição Federal, dispõe, no art. 13, § 2º, in verbis:
“Art. 13 - A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa 
do Brasil.
§ 1º - São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, 
as armas e o selo nacionais.
§ 2º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos 
próprios.”
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Na esteira do dispositivo constitucional acima transcrito, o legislador 
orgânico estabeleceu os símbolos do Município do Rio de Janeiro, os quais 
se encontram elencados no art. 28 da Carta Própria, que dispõe:

“Art. 28 – São símbolos do Município o brasão, a bandeira e o hino 
atualmente adotados, cabendo à lei regulamentar seus usos.”

Portanto, o brasão constitui símbolo municipal, vale dizer, da pessoa 
jurídica de direito público interno Município do Rio de Janeiro. A Câmara 
Municipal é órgão da pessoa jurídica do Município, não possuindo 
personalidade jurídica própria.

 Nesse contexto, os documentos públicos em geral devem ser 
encabeçados, tão-somente, pelo brasão do Município, tendo, logo abaixo, 
o nome do respectivo Poder ou ente administrativo. A Casa do Poder 
Legislativo integra o Município e, por essa razão, deve ter como símbolo o 
brasão municipal, o qual foi legitimamente escolhido, consoante o dispositivo 
orgânico supratranscrito, pelo legislador desta Cidade, quando da elaboração 
da Lei Orgânica.

 É o que se submete à consideração de Vossa Excelência.

Em 22 de setembro de 2005.

Jania Maria de Souza
Procuradora-Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro



Acesso dos vereadores ao sistema de 
Informação contábil
 do Poder Executivo

Parecer nº 08/05-SAFF

Ementa: Direito Constitucional e Financeiro.  Função 
Fiscalizadora do Poder Legislativo.  Dificuldades 
opostas por órgãos do Poder Executivo ao acesso, 
dos Vereadores, ao sistema informatizado de controle 
orçamentário, financeiro e contábil do Poder Executivo.  
Ilegitimidade da conduta dos agentes do Poder Executivo.  
Medidas políticas possíveis: encaminhamento de ofício, 
formação de comissão mista de trabalho, requerimento 
escrito de informações, convocação de Secretário 
Municipal para prestar pessoalmente informações, e, 
finalmente, formação de Comissão Parlamentar de 
Inquérito.  Medidas judiciais possíveis para resguardar 
as prerrogativas do Poder Legislativo.  Resposta aos 
quesitos formulados.  Parecer pelo encaminhamento do 
processo à n. Vereadora Consulente, para conhecimento 
das medidas políticas alvitradas, ou sugerir à Mesa 
Diretora a adoção de medidas judiciais. 

Senhor Procurador-Geral em Exercício 

 Cuida o presente processo de consulta formulada pela ilustre Vereadora 
em epígrafe, relativamente ao acesso dos Edis ao sistema de orçamento e 
contabilidade da Prefeitura desta Cidade.

1. Histórico e objeto da consulta

Através do Ofício 127/05, às fls. 02-05, encaminhado ao Excelentíssimo 
Senhor Presidente desta Casa Legislativa, a combativa Vereadora tece inúmeras 
considerações sobre o problema, assim descrito por Sua Excelência:



166 Rev. Direito, Rio de Janeiro, v. 10, n. 15, jan./dez. 2006

“Desde que fui empossada no cargo de Vereadora desta Cidade, venho 
tentando, sem êxito, ter acesso às informações necessárias ao exercício da 
competência de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial 
do Município (...)” (fls. 02)

Em seguida, a Consulente detalha os problemas encontrados no sistema 
informatizado de controle do orçamento e da contabilidade deste Município 
(“FINCON”) e que podem ser assim sintetizados:

a) o sistema não é amigável, obrigando o usuário a reiniciá-lo cada vez 
que tem que mudar de uma tela para outra;

b) não mostra os dados em planilhas, impedindo sua importação para 
outros aplicativos, como editores de textos e planilhas eletrônicas;

c) o sistema não permite visualizar os remanejamentos;

d) os Decretos de abertura de créditos adicionais não têm sido 
encaminhados à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira 
em meio magnético, em descumprimento ao art. 13 da Lei 3.819/04;

Em inspirada figura de linguagem, afirma a ilustre Vereadora que “a visão 
do orçamento disponível aos parlamentares, através do FINCON, pode ser 
comparada à do cego que, tendo perdido a visão periférica, só tem a visão 
central, tubular”. (fls. 03)

Prosseguindo na consulta, a Parlamentar tece mais considerações sobre 
o tema, formulando a consulta em dois quesitos:

1 – A conduta do Poder Executivo constitui descumprimento da legislação 
da apontada obrigação de índole constitucional?

2 – Caso afirmativa a resposta ao primeiro quesito, qual a medida judicial 
cabível na hipótese?

A consulta foi deferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente às fls. 06, 
determinando o encaminhamento dos autos a esta Procuradoria-Geral, onde 
Vossa Excelência a distribuiu ao signatário.

 Passo a opinar.

2. Apreciação

2.1 O Poder Legislativo e a Fiscalização Orçamentária e 
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Financeira

Desde o surgimento dos Parlamentos na Era Moderna – que remontam 
à Revolução Inglesa – os órgãos legislativos têm, a par de sua precípua função 
legislativa, uma importantíssima função, a de fiscalizar os atos de governo e 
administração, em especial no Poder Executivo.  José Afonso da Silva, por 
exemplo, entende que as funções do Poder Legislativo se dividiriam em 
três grupos:  atribuições legislativas, atribuições meramente deliberativas 
e atribuições de fiscalização e controle1 .  Já Alexandre de Moraes insere 
tais atribuições entre as competências típicas do Parlamento, assim 
compreendidas:

“O exercício da função típica do Poder Legislativo consistente no controle 
parlamentar, por meio de fiscalização, pode ser classificado em político-
administrativo e financeiro-orçamentário.  Pelo Primeiro controle, o 
Legislativo poderá questionar os atos do Poder Executivo, tendo acesso 
ao funcionamento de sua máquina burocrática, a fim de analisar a gestão 
da coisa pública e, conseqüentemente, tomar as medidas que entenda 
necessárias.”2  

 A razão da atribuição de tal competência ao Poder Legislativo tem 
evidente apoio no fato de ser este, por excelência, o poder de representação 
popular, cujos integrantes são, na totalidade, ungidos pelo voto.   Neste sentido, 
a lúcida constatação do ilustre Procurador de Justiça José dos Santos Carvalho 
Filho:

“O controle legislativo é aquele executado através do Poder Legislativo 
sobre os atos da Administração Pública.  Sendo o Poder de representação 
popular, não poderia retirar-se a ele a função fiscalizadora das condutas 
administrativas em geral.”3 

 A função de fiscalização do Poder Legislativo se concretiza em vários 
institutos bastante conhecidos e de largo uso no quotidiano parlamentar, como 
o requerimento de informações (art. 50 § 2º da Constituição Federal) e as 
comissões parlamentares de inquérito (art. 58 § 3º da mesma Carta).  Nada 
obstante, há ainda uma previsão genérica na Constituição da República, 
consubstanciada no art. 49, X:

1 SILVA, José Afonso da.  Curso de direito constitucional positivo. 16. ed.  São Paulo:  Ma-
lheiros, 1999, p. 520.
2 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 376.
 3 CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual de direito administrativo. 11. ed, p. 783.
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Art. 49.  É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas casas, os 
atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;

 E, no que tange especificamente ao controle do orçamento e das 
finanças, a Constituição possui toda uma Seção dedicada ao tema, na qual se 
sobressai o art. 70:

Art. 70.  A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, da União e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções 
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

 Como não poderia deixar de ser, idêntico dispositivo está presente na 
Lei Orgânica deste Município, albergado no art. 87.

 Ao lado do papel precípuo do Parlamento na fiscalização da atividade 
financeira do Poder Executivo, sobressai o imperativo da transparência das 
contas públicas, como expressão dos princípios constitucionais da publicidade 
e da moralidade (art. 37, caput da Constituição da República).  Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto nos lembra que:

“O princípio da transparência fiscal, conjugado com o da participação, 
como acima referido, reproduz-se amplamente em inúmeros institutos 
participativos da sociedade nos processos de gestão orçamentário-financeira, 
tais como audiências públicas, disposição de meios eletrônicos de acesso 
ao público, consultas públicas e outros institutos, já previstos na Lei de 
responsabilidade fiscal e em estudo para diplomas complementares.
Em suma:  é inegável que sob o influxo desses novos princípios o 
Direito Financeiro passa a contar com um conteúdo substantivo de maior 
envergadura para prevenir e minimizar os riscos fiscais e, em última 
análise, para a realização do Estado Democrático de Direito.”4  (os grifos 
são do original)

 Como refere o ilustre Professor, a própria Lei de Responsabilidade 
Fiscal aponta para a exigência de amplo acesso aos dados da gestão financeira 
pública, não só por parte dos parlamentares, como pela população em geral.  
Demonstra tal desiderato, além de outros dispositivos, o que consta do art. 
48: 

 4 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Considerações sobre a Lei de Responsabilidade 
Fiscal.  Rio de Janeiro:  Renovar, 2001, p. 65.
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Art. 48.  São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será 
dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: 
os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de 
contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 
desses documentos.
Parágrafo único.  A transparência será assegurada também mediante 
incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante 
os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes 
orçamentárias e orçamentos.

 Comentando o dispositivo, o Ministro do Supremo Tribunal Federal 
Gilmar Ferreira Mendes destaca sua indubitável ligação com o princípio da 
transparência:

“O princípio da transparência ou da clareza foi estabelecido pela 
Constituição de 1988 como pedra de toque do Direito Financeiro. Poderia 
ser considerado mesmo um princípio constitucional vinculado à idéia de 
segurança orçamentária.  Nesse sentido, a idéia de transparência possui a 
importante função de fornecer subsídios para o debate acerca das finanças 
públicas, o que permite uma maior fiscalização das contas públicas por 
parte dos órgãos competentes e, mais amplamente, da própria sociedade.  
A busca pela transparência é também a busca pela legitimidade”5  (não 
sublinhado no original)

 Ora, se cabe precipuamente ao Poder Legislativo a fiscalização 
contábil e financeira do Poder Executivo, e se este tem a publicidade das contas 
públicas como dever – decorrência óbvia do princípio da moralidade –, nada 
mais natural que os parlamentares tenham acesso ao sistema informatizado 
de informática, para saberem o que se passa no âmbito da Administração.  

 Tão evidente é a possibilidade (e, porque não dizer, a necessidade) 
de tal acesso, que, como é notório, os deputados federais e senadores têm 
acesso permanente – sempre para consulta – ao SIAFI, o sistema integrado 
de administração financeira do Governo Federal.  A respeito, o pertinente 
comentário da Professora Francis Waleska Esteves da Silva:

“Acresça-se que o Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo – SIAFI, como já dito, é um sistema informatizado (...) no qual 
são registrados e contabilizados os atos de gestão orçamentária, financeira 
e patrimonial dos diversos órgãos na esfera federal do Governo (...).

 5 MENDES, Gilmar Ferreira. In: MARTINS, Ives Gandra; NASCIMENTO, Carlos Valder.  
Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal.  São Paulo: Saraiva, 2001, p. 334-335.
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Cumpre salientar que incluem-se como usuários do SIAFI os órgãos centrais 
de planejamento, de orçamento, de finanças e controle do Governo Federal, 
da Presidência da República, e de todos os Ministérios e órgãos do Poder 
Judiciário e Legislativo, bem como técnicos do Tribunal de Contas da 
União e parlamentares têm acesso ao sistema, o que possibilita maior 
divulgação de informações da administração financeira do governo 
federal.”6  (não sublinhado nem destacado no original)

 Nota-se, então, que a disponibilização dos dados contábeis do Governo 
Municipal para os Vereadores atende plenamente às exigências da publicidade 
e da moralidade, inserindo-se nas funções de fiscalização do Poder Legislativo.   
Melhor seria, aliás, se este acesso fosse possível a qualquer cidadão, pois 
demonstraria que os gestores das finanças municipais nada têm a esconder 
da população carioca e de seus representantes no Parlamento.

 Não há que se controverter, portanto, sobre a obrigatoriedade de 
os Vereadores terem amplo acesso – sempre na modalidade de consulta 
– aos sistemas informatizados que controlam o orçamento e a contabilidade 
do Município.  Isto atende a duas diretivas muito claras do ordenamento 
constitucional: o papel precípuo do Parlamento na fiscalização e o imperativo 
de publicidade das contas públicas.

 Desse modo, ainda que a legislação ordinária nada dissesse a respeito, já 
seria possível deduzir a obrigatoriedade de acesso dos parlamentares aos dados 
de gestão orçamentária e financeira.  Nada obstante, tal obrigatoriedade está 
presente também no art. 51 da atual Lei de Diretrizes Orçamentárias, como 
se vê a seguir:

Art. 51. O Poder Executivo disponibilizará ao Legislativo todas as 
informações contábeis e financeiras constantes do Sistema de Contabilidade 
Oficial do Município sem restrição de nenhuma espécie, salvo aquelas de 
sigilo absoluto, assim definidas por Lei.

 Tal dispositivo, é bem verdade, pode até ser tido como ocioso, 
pois a obrigatoriedade, como já se disse acima, decorre do próprio sistema 
constitucional.

 Assentada a obrigatoriedade de acesso aos dados, cabe agora analisar 
as dificuldades concretamente narradas na inicial.

2.2  Os problemas no acesso dos Vereadores ao FINCON
 6 SILVA, Francis Waleska Esteves da. A Lei de Responsabilidade Fiscal e os seus princípio-
sinformadores: Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 176-177.



Rev. Direito, Rio de Janeiro, v. 10, n. 15, jan./dez. 2006 171 

 Para responder adequadamente às questões colocadas, é de algum 
proveito analisar os problemas concretamente narrados pela ilustre Vereadora 
Consulente na inicial:

a) O sistema não é amigável, obrigando o usuário a reiniciá-lo cada 
vez que tem que mudar de uma tela para outra;

Várias podem ser as razões que levam a este problema, desde a concepção 
do sistema, o uso de tecnologia ultrapassada (há notícia de que o FINCON 
teria sido originalmente elaborado na linguagem “COBOL”), ou ainda uma 
simples programação, que talvez seja facilmente alterável pelo administrador 
do sistema, no controle do acesso.

Qualquer que seja o problema, no entanto, uma simples pergunta pode 
definir se há alguma lesão concreta às prerrogativas do Poder Legislativo:  o 
procedimento de consulta disponibilizado aos Vereadores é idêntico ao que 
é disponibilizado ao usuário mais graduado do sistema no âmbito do Poder 
Executivo?

Caso a resposta seja positiva, estaríamos diante de um problema do 
programa em si, que geraria iguais dificuldades para os usuários do Poder 
Executivo e do Poder Legislativo.  Se, no entanto, tal procedimento ocorre 
apenas no âmbito do Legislativo, fica evidenciado que há a intenção de 
dificultar o acesso dos Parlamentares aos dados, o que comporta medidas de 
correção políticas ou judiciais, adiante referidas.

b) O sistema não mostra os dados em planilhas, impedindo sua 
importação para outros aplicativos, como editores de textos e planilhas 
eletrônicas;

A questão aqui é idêntica à do item anterior.  Se a impossibilidade de 
visualização dos dados em planilhas, ou sua importação, for comum ao Poder 
Executivo e ao Poder Legislativo, a questão é simplesmente de ineficiência do 
sistema.  Conquanto tal fato dificulte a função fiscalizadora do Poder Legislativo, 
não se poderia falar em lesão específica às prerrogativas do Parlamento, mas, 
quando muito, em lesão ao princípio da eficiência (art. 37 da Constituição 
Federal). 

c) O sistema não permite visualizar os remanejamentos;

Neste ponto, a questão é sensivelmente diferente dos itens anteriores.  O 
signatário não tem conhecimento profundo do atual funcionamento do FINCON (a 
despeito de ter sido usuário do referido sistema há alguns anos, antes de ingressar 
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nesta Procuradoria-Geral), mas, ainda que nada soubesse dele, uma afirmativa 
pode ser feita com absoluta certeza:  qualquer sistema informatizado de orçamento 
público, que atenda à Lei Federal 4.320/64, deve possibilitar o controle dos créditos 
adicionais, que são exatamente alterações do quadro de detalhamento de despesa, 
base da programação orçamentária.  E, se o sistema tem tal função, é óbvio que 
será possível visualizar os créditos através do módulo de consulta.

Ora, não é crível que os servidores do Poder Executivo, notadamente 
da área de orçamento, também não consigam visualizar no FINCON os 
remanejamentos orçamentários.  Assim, salvo algum dado novo, não constante 
destes autos nem conhecido do signatário, resta evidenciada uma diferença 
injustificável entre a visualização franqueada aos Vereadores e aquela que é 
possível aos servidores do Poder Executivo.

Patente, assim, a lesão às prerrogativas de fiscalização do Poder 
Legislativo.

d) Os Decretos de abertura de créditos adicionais não têm sido 
encaminhados à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira em meio magnético, em descumprimento ao art. 13 da Lei 
3.819/04;

 Como já se antecipou no item anterior, os Decretos que abrem créditos 
adicionais, acompanhados dos respectivos quadros de reforço e compensação, 
modificam e se integram ao quadro de detalhamento de despesas, sendo peças 
essenciais para a compreensão e o acompanhamento da execução orçamentária.  
Por isso, para cumprir o desiderato constitucional de acompanhamento da 
execução orçamentária pelo Poder Legislativo, parece claro que os Edis devem 
ter amplo conhecimento dos créditos adicionais.

 Diante do grande porte da Cidade do Rio de Janeiro, que faz com 
que o quadro de detalhamento de despesas do seu orçamento seja extenso e 
complexo, e do atual estágio de desenvolvimento tecnológico da informática, 
nada justifica que o acompanhamento dos créditos adicionais tenha que 
ficar restrito às publicações em Diário Oficial.  Aliás, seria materialmente 
impossível exercer o controle de tal forma, diante das centenas de programas 
de trabalho que integram o quadro de detalhamento de despesa do orçamento 
deste Município.

 Exatamente por reconhecer tal evidência, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias que orientou a elaboração do orçamento de 2005 determinou 
o envio dos Decretos de créditos adicionais à Comissão competente do Poder 
Legislativo, em meio magnético.  Esta disposição (art. 13) nada mais faz que 
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concretizar o que já poderia ser deduzido da simples incidência das normas 
constitucionais sobre  a situação fática.

 Desse modo, também aqui há que se afirmar que, ainda que não 
existisse disposição expressa na Lei, tal procedimento seria exigível do Poder 
Executivo.

2.3 Das medidas políticas e administrativas cabíveis

 Diante do que se viu no subitem anterior, pode-se constatar, em 
primeiro lugar, que não há uma recusa formal do Poder Executivo em franquear 
aos Vereadores os dados do sistema orçamentário-financeiro.  Os problemas 
se colocam no campo da efetivação, da prática da transparência.

 Em segundo lugar, nota-se que, dos quatro problemas apontados, os 
dois primeiros (itens “a” e “b”) dependeriam de uma apuração mais profunda 
do comportamento dos agentes do Poder Executivo, para que se pudesse 
verificar ou não a existência de lesão às prerrogativas do Poder Legislativo.  
Já quanto a outros dois itens (“c” e “d”) a lesão é evidente, inclusive com o 
descumprimento de dispositivo expresso de Lei.

 Assim, dois caminhos são possíveis:  poderia esta Casa Legislativa, de 
imediato, tomar medidas mais enérgicas quanto aos itens “c” e “d”, enquanto 
apurasse os outros dois; ou então, tomar medidas políticas e administrativas 
com relação a todos os itens, os dois primeiros para maior esclarecimento, e 
os dois últimos para tentar uma solução de consenso, que evite a propositura 
de ação judicial.    Cabe ressaltar que, ao menos na opinião do signatário, o 
segundo caminho, embora mais demorado, poderia ser mais eficiente, quando 
menos para evidenciar a recusa do Poder Executivo em fornecer as informações 
que, como se disse, ainda é difusa e velada.

 Num ou noutro caso, diversas iniciativas poderiam ser tomadas antes 
de um confronto judicial.  Relacionam-se algumas a seguir, apenas com o 
intuito sugestivo, dado que o Parlamentar é o senhor da oportunidade do uso 
de tais instrumentos de ação política.

 Em primeiro lugar, por mais prosaico que possa parecer, a expedição 
de um ofício sucinto, em que se indagasse do Poder Executivo sobre os 
quatro pontos acima referidos, com a mesma clareza e objetividade com que 
foi redigida a inicial deste processo, poderia trazer maiores esclarecimentos 
sobre o tema.    Igual objetivo poderia ser alcançado, com maior grau de 
coercitividade, através do instituto do requerimento de informações (art. 50 § 
2º da Constituição Federal), em que se indagasse, igualmente, sobre a efetiva 
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situação dos itens “a” e “b” (especialmente sobre a diferença de acesso entre 
os agentes do Executivo e do Legislativo) e se solicitasse informações sobre 
as razões do descumprimento da Lei, nos itens “c” e “d”.

 Sempre a depender de uma avaliação política – que, por óbvio, não 
cabe a esta Procuradoria-Geral –, uma outra possibilidade seria a criação de 
um grupo de trabalho misto (integrado por servidores das áreas de finanças 
e informática, da Câmara Municipal e do Poder Executivo), que avaliasse 
concretamente quais as dificuldades de acesso dos Vereadores ao FINCON, 
propondo soluções.   Tal sugestão se apóia na constatação de que, ao menos 
em tese, parte das dificuldades pode advir realmente de problemas técnicos 
e de mera ineficiência, e não simplesmente de “má vontade” dos agentes do 
Poder Executivo.  Também conta a favor desta sugestão – que dependeria de 
ato conjunto do Presidente desta Casa e do Prefeito – a evidência de que as 
soluções consensuais podem, no mais das vezes, trazer maiores resultados 
práticos que os confrontos institucionais.

 Não custa lembrar ainda que, ao menos presumivelmente, esta questão 
é de interesse de todos os Vereadores que integram esta Casa Legislativa, de 
modo que providências políticas poderiam ser adotadas também de forma 
colegiada, como um pleito comum a todos os Edis.  Entre tais instrumentos, 
destaca-se, em primeiro lugar, a convocação de Secretários (que, no caso, seriam 
o Secretário Municipal de Fazenda e o Controlador Geral do Município), para 
prestarem pessoalmente as informações sobre as dificuldades relatadas.  Este 
instituto tem previsão expressa no art. 50 da Constituição Federal, a seguir 
transcrito:

Art. 50.  A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de 
suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer 
titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República 
para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente 
determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem 
justificação adequada.

 O dispositivo tem repercussão (obrigatória) no art. 45, XXV da Lei 
Orgânica deste Município.

 Finalmente, ainda dentre os instrumentos políticos possíveis, está a 
Comissão Parlamentar de Inquérito (art. 58 § 3º da Carta da República).  Este 
instituto é geralmente referido como excepcional, somente devendo ser acionado 
quando falharem todos os outros meios de obtenção de informações, acima 
listados.

 Percebe-se, então, que vários são os instrumentos, individuais 
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ou coletivos, que permitem ao Poder Legislativo aprofundar o debate 
e o conhecimento sobre o problema, que, evidentemente, não deve ser 
negligenciado.

2.4 Das medidas judiciais cabíveis

 Esgotadas as medidas políticas e administrativas acima descritas, ou 
frustrada sua efetivação, sem que os problemas relatados na inicial tenham 
sido solucionados, terá esta Casa Legislativa legitimidade para defender 
suas prerrogativas pela via judicial, buscando o amplo acesso ao sistema 
orçamentário-financeiro do Município.

 Destaque-se, de plano, que a situação de fato tem vários pontos não 
esclarecidos e detalhes razoavelmente complexos.   Estes dados afastariam, 
numa primeira análise, a via do mandado de segurança, diante da dificuldade 
de obtenção da prova pré-constituída, requisito indispensável para tal ação de 
rito especial.  Nada obstante, as medidas políticas e administrativas descritas no 
item anterior poderiam suprir tal lacuna, trazendo mais clareza à questão.

Em todo caso, é de se repetir aqui a advertência já feita no Parecer nº 
01/99-SAFF e depois repetida em vários outros em que se colocou situação 
semelhante:

“A escolha da melhor estratégia numa disputa judicial depende, além de 
adequado estudo da hipótese, de um sem-número de fatores, como o tempo 
que pode demorar o provimento jurisdicional e a avaliação dos riscos 
de insucesso em cada procedimento possível.  Esta última só é possível 
com adequada ponderação, tanto pelo advogado quanto pelo cliente, das 
conseqüências que podem advir de uma eventual sentença desfavorável.  
Por isso, só no momento de propor a ação é que se pode avaliar com precisão 
qual o melhor procedimento”7 

 Desse modo, parece prudente submeter o presente Parecer à ilustre 
Vereadora Consulente, para que tome diretamente ou requeira as providências 
que entender necessárias.   Determinada, pelo Colegiado Superior, a adoção 
de medida judicial, esta Procuradoria-Geral deliberará, conforme o estado dos 
fatos, sobre qual a ação mais adequada.

3.  Resposta aos quesitos formulados
 Embora tais respostas já transpareçam do que foi até aqui exposto, passo 

à resposta aos quesitos, tal como formulados na consulta, para maior clareza:

Primeiro quesito: Sim, a conduta dos agentes do Poder Executivo caracteriza 
descumprimento de normas constitucionais e infraconstitucionais.
 7 Parecer  publicado na Revista de Direito desta Procuradoria-Geral, n. 5,  p. 208-218,  jan./jun. 
1999.
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Segundo quesito:  Sim, é cabível medida judicial, a ser oportunamente 
escolhida, diante das peculiaridades fáticas que se apresentem, sendo 
recomendável que seja precedida de iniciativas políticas e administrativas.

4. Conclusões 
 De todo o exposto, concluo na forma das proposições a seguir:

a) A função de fiscalização financeira e orçamentária é inerente ao 
Poder Legislativo, decorrendo diretamente da Constituição Federal.  Por 
isso, independem de expressa previsão em Lei, inclusive na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, as prerrogativas de fiscalização e controle da Câmara 
Municipal. 

b) Os Vereadores, individualmente ou através das Comissões, devem 
ter amplo acesso, para consulta, aos sistemas informatizados de controle do 
orçamento e das finanças.

c) Não pode haver distinção entre as formas de consulta disponíveis para 
os servidores do Poder Executivo e os integrantes do Poder Legislativo.   Tal 
distinção caracteriza lesão concreta às prerrogativas do Poder Legislativo.

d) Constatada a lesão às prerrogativas, tal como descritas no item anterior, 
ou ainda a violação a expresso dispositivo de Lei, são cabíveis as diversas 
medidas políticas e administrativas descritas neste Parecer.

e) Esgotadas ou ineficazes as medidas referidas no item anterior, é 
cabível, em tese, a propositura de ação judicial, por esta Casa Legislativa, 
quando determinado pela Mesa Diretora e pelos meios escolhidos por esta 
Procuradoria-Geral.

 É o parecer, submetido à elevada consideração de Vossa 
Excelência. 

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2005.

Sérgio Antônio Ferrari Filho
Procurador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

VISTO.  Aprovo o Parecer nº 08/05-SAFF, retro/supra.
Encaminhe-se à consideração do Excelentíssimo Senhor Presidente.

Em 29 de agosto de 2005.

Flávio Andrade de Carvalho Britto
Procurador-Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

em exercício
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O conceito da acessibilidade na legis-
lação sobre pessoas portadoras de 
deficiência e sua aplicação aos defi-

cientes auditivos

Parecer nº 10/05-SAFF

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo.  
Obrigações da Rio TV quanto à adaptação de suas 
transmissões para portadores de deficiência auditiva.  
O conceito de “acessibilidade” e o acesso aos meios 
de comunicação.  Interpretação da Lei 10.098/00 e do 
Decreto 5.296/04.  Parecer pela sujeição da Rio TV às 
obrigações estabelecidas pelo referido Decreto, com 
sugestão de aguardar a regulamentação a ser expedida 
pela ANATEL quanto ao tipo de sistema, prazo e 
procedimentos de implantação. 

Senhora Procuradora-Geral 

 Cuida o presente processo de dúvidas sobre as obrigações da Rio TV, 
relativamente à obrigatoriedade da inclusão, na sua programação, de recursos 
de acessibilidade para portadores de deficiência auditiva.

1. Histórico

Através do Ofício TVCM 47/05, o Sr. Diretor da Rio TV solicitou 
o encaminhamento de consulta a esta Procuradoria-Geral, formulada nos 
seguintes termos:

“1 – O Decreto nº 5.296, de 02/12/2004, em seu artigo 53, a Lei nº 10.098, 
em seu artigo 19, e a regulamentação colocada em consulta pública, 
notadamente em seus artigos 53 e 54 (documentos anexados), determinam 
critérios para o efetivo estabelecimento de legendagem oculta (closed 
caption) e/ou intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para 
deficientes auditivos nas transmissões.
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2 – Tendo em vista os prazos de adaptação – de até 6 meses a 24 meses –, a 
obrigatoriedade legal já determinada e o aparente conflito de procedimentos 
entre os artigos 53 e 54 da regulamentação a ser publicada, além da 
obrigatoriedade determinada pelo artigo 56, solicitamos a interpretação da 
Procuradoria quanto ao tipo de sistema, oportunidade e procedimento que 
devem vir a ser adotados nas transmissões da TV da Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro.”

 Deferida a consulta pelo Exmº Sr. Primeiro Secretário, às fls. 03, 
vieram os autos a esta Procuradoria-Geral, onde Vossa Excelência os distribuiu 
ao signatário (fls. 03,v.).

 Passo a opinar.  

2.  Apreciação

 A proteção aos portadores de deficiência é uma das diretrizes da 
Constituição de 1988, que se preocupou com o tema em vários dispositivos.  
Inicialmente, sobressai a preocupação do constituinte com a proteção dos 
portadores de deficiência, incluída entre as obrigações comuns a todos os 
entes federativos, como se vê do art. 23:

Art. 23.  É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios:
II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência;

Também a competência legislativa foi deferida concorrentemente a todos 
os entes federativos, como se vê do art. 24, XIV:

Art. 24.  Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre:
XIV – proteção e integração social das pessoas portadoras de 
deficiência;

 Finalmente, no art. 227, a Constituição trata especificamente das 
obrigações do Poder Público quanto aos portadores de deficiência:

Art. 227. (omissis)
§ 1º.  O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde 
da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não 
governamentais e obedecendo aos seguintes preceitos:
II – criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os 
portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração 
social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o 
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trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, 
com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos.
§ 2º.  A lei disporá sobre normas de construção de logradouros e dos 
edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, 
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

 O primeiro desdobramento infraconstitucional destas diretrizes foi 
a Lei 7.853/89, que estabeleceu normas gerais sobre o “apoio” a pessoas 
portadoras de deficiência, e também aspectos específicos quanto à saúde, 
educação e trabalho.  A evolução do tema, entretanto, trouxe para o Direito 
o conceito mais técnico de “acessibilidade”.  Não se pode perder de vista a 
importância da acessibilidade como forma de dar efetividade a outros direitos 
assegurados pelo texto constitucional, como a educação e o trabalho, como 
bem observa a Professora Flávia Piva Almeida Leite:

“A questão da acessibilidade é fundamental, pois sem ela a pessoa é privada 
de usufruir dos demais direitos fundamentais que lhe são conferidos, como 
cidadão:  direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer e outros.  A 
acessibilidade funciona como instrumento, meio para exercício desses 
outros direitos.”1 

 Interessante notar, entretanto, que a Lei 7.853/89 – assim como o 
Decreto 3.298/99, que a regulamentou – tem disposições específicas sobre a 
acessibilidade em logradouros públicos e edificações, mas nada diz sobre os 
meios de comunicação.  Escrevendo anteriormente à edição da Lei 10.098/00, 
o Professor Guilherme José Purvin de Figueiredo chama a atenção para a 
exclusão social também do portador de deficiência auditiva:

“A exclusão social no meio ambiente urbano não se restringe ao portador 
de deficiência locomotora. Por entender que a maior parte da população 
é dotada do sentido da audição, as emissoras de televisão desconsideram 
normalmente a necessidade dos deficientes auditivos de receberem a 
comunicação legendada ou traduzida por linguagem de sinais.  Na verdade, 
vivemos num mundo construído para jovens dotados de sentidos aguçados 
da visão e da audição, de compleição física perfeita, alfabetizados e sem 
absolutamente nenhuma enfermidade, ainda que transitória.”2 

 A inclusão do “acesso aos meios de comunicação”, como parte do 
conceito de “acessibilidade”, somente ocorreu em legislação mais recente, 

1 LEITE, Flávia Piva Almeida.  O direito das pessoas portadoras  de deficiência a terem  um  ambiente  
acessível.  Revista de Direitos Difusos.  São Paulo, ano 4, v. 17, p. 2325, 2003. 

2 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de.  Direito de locomoção da pessoa portadora de 
deficiência no meio ambiente urbano.  Revista de Direito da Procuradoria-Geral [da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro].  Rio de Janeiro, v. 4, n. 7, p. 44, jan./jun. 2000.
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notadamente a Lei 10.098/00, que já em seu art. 1º dispôs:
Art. 1º  Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas 
vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de 
edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. (sublinhei)

 Nota-se, assim, a inclusão da “acessibilidade aos meios de 
comunicação” como objeto da proteção que o ordenamento jurídico dispensa 
ao portador de deficiência.   Em seguida, a Lei introduziu o conceito de 
“barreira de comunicação”:

Art. 2º Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes definições:
I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, 
das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, 
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;
II – barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, 
a liberdade de movimento e a circulação com segurança das pessoas, 
classificadas em:
d) barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que 
dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens 
por intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de 
massa; (sublinhei)

 Especificamente sobre as “barreiras nas comunicações”, a Lei assim 
dispôs:

Art. 17. O Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na 
comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que 
tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas 
portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para 
garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, 
à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer.
Art. 19. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens adotarão 
plano de medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso da linguagem de 
sinais ou outra subtitulação, para garantir o direito de acesso à informação 
às pessoas portadoras de deficiência auditiva, na forma e no prazo previstos 
em regulamento.

 Não se tem dúvida sobre a inclusão da Rio TV no conceito de 
“serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens” a que se refere o art. 
19 da Lei 10.098/00.  Aliás, em se tratando de órgão de comunicação do 
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próprio Poder Público, a iniciativa de facilitar a acessibilidade dos portadores 
de deficiência decorreria das próprias diretrizes constitucionais, ainda que 
não houvesse em nosso ordenamento jurídico o art. 19 acima transcrito.  
Como bem observa o ilustre administrativista Diogo de Figueiredo Moreira 
Neto, “este preceito [refere-se ao art. 23, II da Constituição Federal] torna 
mandatório que os Poderes Públicos dêem cumprimento, no que lhes couber, 
às normas preceituais de assistência, de caráter protetivo, constitucionais e 
infraconstitucionais.”3 

 A questão que se põe, então, é sobre a forma e os prazos para 
implantação desses meios de acessibilidade.  O modus operandi da lei, como 
é cediço, é matéria regulamentar.  Em dezembro de 2003, a Casa Civil da 
Presidência da República colocou em consulta pública uma minuta de Decreto 
regulamentador da Lei 10.098/00, tendo o período de consulta se estendido 
até 03/01/04.  Finalmente, o regulamento veio a ser expedido em 02/12/04, 
pelo Decreto nº 5296/04.  Interessam à análise ora efetuada os artigos 53 e 
54 do Decreto, a seguir transcritos:

Art. 53.  A ANATEL regulamentará, no prazo de doze meses, a contar da 
data de publicação deste Decreto, os procedimentos a serem observados 
para implementação do plano de medidas técnicas previsto no art. 19 da 
Lei nº 10.098, de 2000.
§ 1º.  O processo de regulamentação de que trata o caput deverá atender 
ao disposto no art. 31 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
§ 2º.  A regulamentação de que trata o caput deverá prever a utilização, entre 
outros, dos seguintes sistemas de reprodução das mensagens veiculadas 
para as pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual:
I – a subtitulação por meio de legenda oculta;
II – a janela com intérprete de LIBRAS; e
III – a descrição e narração em voz de cenas e imagens.
§ 3º.  A Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência – CORDE da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República assistirá a ANATEL no procedimento de que trata 
o § 1º.
Art. 54.  Autorizatárias e consignatárias do serviço de radiodifusão de sons 
e imagens operadas pelo Poder Público poderão adotar plano de medidas 
técnicas próprio, com metas antecipadas e mais amplas do que aquelas a 

 3 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Aspectos administrativos da proteção e integração 
das pessoas portadoras de deficiência. In: TEPERINO, Maria Paula (Coord.).  Comentários à 
legislação federal aplicável às pessoas portadoras de deficiência.  Rio de Janeiro: Forense, 
2001, p. 96. Trecho entre colchetes daqui.
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serem definidas no âmbito do procedimento estabelecido no art. 53.
Art. 56.  O projeto de desenvolvimento e implementação da televisão digital 
no País deverá contemplar obrigatoriamente os três tipos de sistema de 
acesso à informação de que trata o art. 52.

 Afaste-se, de início, qualquer possível conflito entre os prazos 
previstos no art. 53 e no art. 54.  Os prazos a serem definidos pelo procedimento 
previsto no art. 53 constituem uma obrigatoriedade, a ser observada por todos 
os operadores dos serviços de radiodifusão de sons e imagens.  Já a previsão 
do art. 54 é de uma faculdade, isto é, as geradoras operadas pelo Poder Público 
poderão, se possível for, antecipar as metas, estabelecendo prazos mais 
curtos para a implantação das medidas de acessibilidade para os deficientes 
auditivos.

Ainda da análise do art. 53, constata-se que a ANATEL tem até dezembro 
do corrente ano para expedir a regulamentação concreta do tema quando, aí 
sim, serão estabelecidos os prazos para as operadoras de TV oferecerem os 
meios de acesso aos deficientes auditivos.  Por enquanto, o único prazo em 
curso é para a própria ANATEL expedir a regulamentação, ou seja, o prazo 
para que a Rio TV proceda às necessárias adaptações ainda sequer se iniciou.  
Isto não afasta, por certo, a possibilidade de que o órgão consulente se antecipe 
à regulamentação, promovendo estudos técnicos e levantamento de custos, 
para que a implantação possa ser feita da forma mais eficiente possível.  

Segundo o § 1º deste mesmo artigo, a regulamentação deverá observar 
o art. 31 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe o seguinte:

Art. 31.  Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, 
o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período 
de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do 
pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada.

 Daí se percebe que também a regulamentação específica a ser 
expedida pela ANATEL deve ser objeto de consulta pública.  Nesse sentido, 
é recomendável que o órgão consulente tome conhecimento dos termos da 
regulamentação possivelmente submetida a consulta pública, inclusive, se for 
o caso, para oferecer sugestões técnicas.

 Finalmente, cumpre responder à indagação sobre o art. 56 do 
Decreto.  Relendo o dispositivo, percebe-se que ele é voltado especificamente 
à transmissão de TV digital, ainda não implantada no Brasil, a despeito de 
já existirem avançados estudos dos órgãos regulamentadores, no sentido de 
definir padrões técnicos para sua breve introdução em nosso País.    Neste 
contexto, o dispositivo se refere ao “projeto de desenvolvimento e implantação 
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da televisão digital”, etapa que não envolve, ao menos neste momento a 
participação de órgãos como a Rio TV.

3. Conclusões 
 De todo o exposto, respondendo às indagações formuladas às fls. 

02 e acrescentando outras observações, concluo na forma das proposições a 
seguir:

a) A Rio TV está abrangida no conceito de “serviço de radiodifusão 
de sons e imagens”, no art. 19 da Lei 10.098/00, devendo implantar, em 
sua programação, sistemas de acessibilidade para portadores de deficiência 
auditiva.

b) O tipo de sistema, o prazo de implantação e os procedimentos serão 
aqueles definidos em regulamentação da ANATEL, ainda não expedida.

c) O prazo para a referida implantação ainda não se iniciou, o que só 
ocorrerá na forma da futura regulamentação da ANATEL.  Nada obstante, 
o Decreto em vigor faculta aos serviços de radiodifusão de sons e imagens 
mantidos pelo Poder Público – como a Rio TV – que façam a implantação em 
prazos menores que os que vierem a ser definidos pela ANATEL.

d) Recomenda-se que a Rio TV acompanhe eventual processo de consulta 
pública, pela ANATEL, para definição da regulamentação acima citada.

 É o parecer, submetido à elevada consideração de Vossa 
Excelência. 

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2005.

Sérgio Antônio Ferrari Filho
Procurador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

VISTO.  Aprovo o Parecer nº 10/05-SAFF, retro/supra.

Encaminhe-se à consideração do Excelentíssimo Senhor Primeiro 
Secretário.

Em 22 de setembro de 2005.
Flávio Andrade de Carvalho Britto

Subprocurador-Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro
(No impedimento eventual da Procuradora-Geral)
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Atividade fiscalizadora das comis-
sões permanentes do legislativo e res-

ponsabilidade ético-profissional

Parecer nº 02/06-SAFF

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo.  
Atividade de Fiscalização das Comissões Permanentes 
do Legislativo.  Limites da competência de fiscalização 
ética do exercício da profissão, pelo respectivo Conselho 
Regional no qual está inscrito o Vereador.  Parecer pela 
impossibilidade de responsabilização ético-profissional 
de Vereador pelo exercício de atividade de fiscalização, 
própria do Poder Legislativo, por não praticar, na 
espécie, ato privativo de médico, ou com conteúdo 
médico, únicos que estariam sujeitos à atividade de 
fiscalização do respectivo Conselho Regional. 

Senhora Procuradora-Geral

 Cuida o presente processo de consulta formulada pelo ilustre Vereador Dr. 
Carlos Eduardo, a respeito de possíveis limitações que lhe poderiam ser impostas, 
pelo Conselho Regional de Medicina, no exercício da atividade de fiscalização 
da Comissão Permanente de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. 

1.  A Consulta
Através do Ofício GVDCE nº 006/2006, o ilustre Consulente solicita 

ao Exmº Sr. Presidente o encaminhamento de consulta a esta Procuradoria-
Geral, para que seja esclarecida a “possibilidade de um Vereador integrante da 
Comissão Permanente de Higiene, Saúde Pública e Bem-estar Social, quando 
no exercício da prerrogativa fiscalizatória, inerente ao Mandato Eletivo e em 
diligência oficial pela Comissão, por ser médico, ser enquadrado nos artigos 
104 e 108 do Código de Ética Médica”. (fls. 02)  O feito foi instruído, às fls. 
03-17, com o texto do Código de Ética Profissional aprovado pelo Conselho 
Federal de Medicina.
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Às fls. 18, o Excelentíssimo Senhor Presidente determinou a 
manifestação desta Procuradoria-Geral, ali também constando a distribuição 
ao signatário.

Passo a opinar.  

2. Apreciação

Em recente consulta, formulada pela própria Comissão de Higiene, Saúde 
Pública e Bem-estar Social, tratei de forma aprofundada das prerrogativas de 
fiscalização das Comissões Permanentes das Casas Legislativas, resultando 
no Parecer nº 06/05-SAFF, que restou assim ementado:

“Direito Constitucional. Função fiscalizadora do Poder Legislativo.  
Consulta sobre a possibilidade de fiscalização, por comissão desta Câmara 
Municipal, de estabelecimentos públicos e particulares.  Impossibilidade 
de fiscalização, no sentido jurídico do termo, de estabelecimentos 
públicos federais e estaduais.  Ampla possibilidade de fiscalização de 
estabelecimentos públicos municipais.  Cautelas a serem observadas na 
fiscalização de estabelecimentos particulares.  Parecer pela possibilidade, 
parcial e em termos, da fiscalização sugerida na inicial.”

As conclusões daquele estudo, por sua vez, foram assim expressas:
“a) A função de fiscalização é inerente ao Poder Legislativo e, em 
conseqüência, às Comissões Permanentes que o integram.
b) A Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social não tem 
legitimidade para fiscalizar unidades federais e estaduais da rede pública 
de saúde, pois tal ato representaria lesão ao princípio federativo.
c) A Comissão tem legitimidade para fiscalizar unidades federais que 
estejam sob gestão municipal (“municipalizadas”).
d) A despeito de não ter poder de fiscalização em sentido estrito, 
a Comissão pode acompanhar o funcionamento de unidades federais e 
estaduais, através de visitas ou convites para depoimentos e debates, sempre 
consensuais e sem caráter coercitivo.
e)  A Comissão tem ampla legitimidade para fiscalizar unidades da 
rede pública municipal de saúde, devendo observar o procedimento da Lei 
Municipal 1692/91.
f) É possível a fiscalização de unidades particulares de saúde, sediadas 
no Município do Rio de Janeiro, garantido o respeito aos direitos individuais 
e observadas as cautelas constantes deste Parecer.
g) Dúvidas em concreto sobre a legitimidade de atuação junto 
a unidades particulares de saúde deverão ser dirimidas em consultas 



186 Rev. Direito, Rio de Janeiro, v. 10, n. 15, jan./dez. 2006

específicas a esta Procuradoria-Geral.”

 Vem agora a esta Procuradoria-Geral a indagação a respeito da 
possibilidade de um Vereador, no exercício da atividade de fiscalização 
tratada naquele Parecer, ser responsabilizado, no campo ético-profissional, por 
possíveis infrações ao Código de Ética Médica.  O Consulente faz específica 
menção aos arts. 104 e 108 do referido Código, que têm o seguinte teor:

É vedado ao médico:
Art. 104. Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes 
ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos 
médicos em programas de rádio, televisão ou cinema, e em artigos, 
entrevistas ou reportagens em jornais revistas ou outras publicações 
leigas.
Art. 108.  Facilitar manuseio e conhecimento dos prontuários, papeletas 
e demais folhas de observações médicas sujeitas ao segredo profissional, 
por pessoas não obrigadas ao mesmo compromisso.

 Apesar da referência específica a tais dispositivos, creio que a questão 
comporta solução genérica, que responda à indagação sobre a possibilidade de 
responsabilização ético-profissional do Vereador no exercício de suas funções, 
aplicável também a outros órgãos de fiscalização profissional, guardadas as 
peculiaridades de cada caso.

 Desse modo, há que se indagar, primeiro, sobre que espécies de atos 
estariam sujeitos à incidência do Código de Ética Médica.

 O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina, criados 
pelo Decreto-lei 7955, de 1945, foram transformados em autarquias e 
regulamentados pela Lei 3.268/57, que assim dispôs sobre seus objetivos:

Art . 2º O conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são os 
órgãos supervisores da ética profissional em tôda a República e ao mesmo 
tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar 
e trabalhar por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho 
ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que 
a exerçam legalmente.

 As competências desses órgãos foram explicitadas no art. 15, a seguir 
parcialmente transcrito:

Art . 15. São atribuições dos Conselhos Regionais: 
a) deliberar sôbre a inscrição e cancelamento no quadro do Conselho; 
b) manter um registro dos médicos, legalmente habilitados, com exercício 
na respectiva Região; 
c) fiscalizar o exercício da profissão de médico; 
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d) conhecer, apreciar e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, 
impondo as penalidades que couberem; 

 Da mera leitura desses dispositivos, fica claro que o Código de Ética, 
editado pelos Conselhos de Medicina, tem a função de regulamentar o exercício 
da profissão de médico, ou seja, tratar da conduta do profissional na prática do 
ato médico.

 A definição do “ato médico”, então, dirá quem está sujeito às sanções 
do Código de Ética Médica e em que situações.  A definição do que seja “ato 
médico” constitui uma surpreendente lacuna no ordenamento jurídico, estando em 
tramitação, no Congresso Nacional, projeto de lei com este objetivo1.  Segundo 
informações disponibilizadas pelo próprio CFM (Conselho Federal de 
Medicina)2, uma Resolução do Conselho Regional de Santa Catarina3 assim 
definiu o “ato médico”: “Ato médico é ato profissional, exclusivo, realizado 
por quem está habilitado para exercer a medicina e procura estabelecer o(s) 
diagnóstico(s), prevenção e tratamento das doenças humanas”4.  Já o Conselho 
Federal editou a Resolução CFM 1627/01, que em seu art. 1º assim dispôs:

Artigo 1º - Definir o ato profissional de médico como todo procedimento 
técnico-profissional praticado por médico legalmente habilitado e dirigido 
para:
I. a promoção da saúde e prevenção da ocorrência de enfermidades 
ou profilaxia (prevenção primária); 
II. a prevenção da evolução das enfermidades ou execução de 
procedimentos diagnósticos ou terapêuticos (prevenção secundária); 
III. a prevenção da invalidez ou reabilitação dos enfermos (prevenção 
terciária). 

 Em ambas as definições, sobressai um dado inafastável:  o “ato 
médico” é aquele voltado à prevenção e cura de doenças e, como tal, só pode 
ser praticado por médico.  Em coerência com esse dado, o Código de Ética 
Médica, cujo texto se encontra nestes autos, estabelece, em seu preâmbulo, 
que:

“I – o presente Código contém as normas éticas que devem ser seguidas 
pelos médicos no exercício da profissão, independentemente do cargo ou 

1 Projeto de Lei nº 25, de 2002, iniciado no Senado Federal.
2 Disponível em: www.cfm.org.br. Acesso em: 17 e 18 jan. 2006.
3 Embora duvidosa a validade jurídica de uma definição de alcance geral por ato regulamentar 
de um Conselho Regional, a referência aqui feita é meramente exemplificativa.
4 Resolução CREMESC 042/98.
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função que ocupem.” (não sublinhado no original)

 A locução “no exercício da profissão” deixa claro que o Código 
disciplina a prática de atos médicos por profissionais médicos.  Aquele que, 
mesmo tendo a formação de médico, estiver exercendo função não privativa 
de médico, não poderá ser responsabilizado do ponto de vista ético.  Assim, 
hipoteticamente, o médico que exerça a função de diretor administrativo de 
um hospital, ou de diretor financeiro de uma cooperativa de trabalho médico, 
caso cometa uma fraude ou prejudique o funcionamento das respectivas 
instituições, poderá ser responsabilizado nas esferas civil e criminal, mas não 
poderá responder a processo ético, por não estar exercendo função privativa 
de médico.

 Não se deve impressionar com a locução final “independentemente 
da função ou cargo que ocupem”, pois tais funções ou cargos, à evidência, só 
poderão ser aqueles privativos de médico.  Conclusão contrária representaria 
situação atentatória à isonomia, pois o diretor com formação em Medicina 
estaria sujeito a um conjunto de sanções mais extenso que o diretor sem essa 
formação acadêmica.

 Trazendo esta conclusão para o caso dos autos, resta apenas indagar 
se a função de Vereador integrante da Comissão de Saúde seria privativa 
de médico.  Este é o cerne da questão.  Revendo o Regimento Interno desta 
Casa Legislativa, não se encontra qualquer restrição à formação profissional 
dos integrantes das Comissões Permanentes.  Embora, por razões evidentes, 
seja recomendável que os integrantes das Comissões Permanentes tenham 
vivência no tema pertinente, não existe uma obrigatoriedade jurídica nesse 
sentido.  Aliás, no ano de 2005, a Comissão foi integrada por três Vereadores 
com formação em Medicina, o que, todavia, não ocorreu nos anos anteriores 
e pode não ocorrer nos próximos.

 Assim, se a função de Vereador integrante da Comissão de Saúde não é 
privativa de médico, só resta concluir pela impossibilidade de responsabilização 
ética do Vereador que esteja exercendo a função fiscalizadora inerente ao seu 
mandato, inclusive quando em diligência em estabelecimentos de saúde.

 Vista a questão sob outro ângulo, é evidente que o Vereador que visita 
um estabelecimento de saúde, no exercício de sua função, não pratica qualquer ato 
médico: não examina pacientes, não prescreve terapias nem solicita exames. Ele 
tão somente constata, como observador, o funcionamento destes estabelecimentos, 
sem interferir em qualquer ato praticado. Se assim é, não há qualquer fundamento 
jurídico para valorar seu comportamento à luz do Código de Ética Médica.

 Como observação final, devo observar que a conclusão aqui obtida não 
implica impossibilidade de responsabilização de Vereador que, eventualmente, 
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venha a se exceder na prática dos atos de fiscalização.  No Parecer nº 06/05-
SAFF, já havia recomendado cautela nessas diligências, no que diz respeito 
aos direitos fundamentais, especialmente quanto ao direito à imagem.   Assim, 
quando a inicial informa que a Comissão se utiliza de “recursos fotográficos e 
videográficos” em suas diligências, cumpre recomendar que tais registros não 
sejam fornecidos à Imprensa sem autorização escrita dos pacientes retratados, 
e, quando se tratar de crianças ou adolescentes, não se deve divulgar suas 
imagens em qualquer hipótese (art. 17 da Lei 8.069/90).  É óbvio, entretanto, 
que não está proibida a entrega de tais registros a integrantes do Ministério 
Público, pois os integrantes do Parquet ficam automaticamente sub-rogados 
no dever de cautela quanto à divulgação dessas imagens.

 Desse modo, caso haja excesso dos integrantes da Comissão, 
será possível a responsabilização nos âmbitos civil e penal, mas não a 
responsabilização ética, pelas razões expostas neste Parecer.

3. Conclusões 

 De todo o exposto, concluo que os integrantes das Comissões 
Permanentes da Câmara Municipal, quando em diligências em estabelecimentos 
públicos ou privados, no exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo 
(em que deverão ser observadas as cautelas expostas no Parecer nº 06/05-
SAFF) não poderão ser responsabilizados por infrações éticas, pelos 
respectivos Conselhos de Fiscalização Profissional.

 É o parecer, submetido à elevada consideração de Vossa 
Excelência. 

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2006.

Sérgio Antônio Ferrari Filho
Procurador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

VISTO.  Aprovo o Parecer nº 02/06-SAFF, supra.

Encaminhe-se à consideração do Excelentíssimo Senhor Presidente.

Em 18 de janeiro de 2006.

Jania Maria de Souza
Procuradora-Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro
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Assistência à saúde do servidor pú-
blico: o recorrente problema das 

fontes de custeio

Parecer nº 03/06-SAFF

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo.  
Plano de Saúde dos Servidores Municipais (PSSM) do 
Rio de Janeiro. Distinção conceitual e jurídica entre 
saúde e previdência, a partir da Constituição de 1988.  
Fontes de custeio.  A partir do regime inaugurado 
pela atual Constituição, os sistemas de assistência 
à saúde de servidores só admitem duas fontes de 
custeio: as contribuições cobradas dos servidores que 
voluntariamente aderirem aos planos e os aportes diretos 
de recursos ordinários do Tesouro, em proporção razoável 
à contribuição do servidor, computáveis como despesa de 
pessoal e não computáveis no mínimo constitucional de 
assistência à saúde, por não se destinarem à população 
em geral.  Análise da regulamentação do PSSM.  Parecer 
pela ilegalidade e inconstitucionalidade da alteração, 
por Decreto, da forma de cálculo da contribuição do 
servidor, da criação de fonte de custeio não prevista na 
Lei e da atribuição ao PREVI-RIO da responsabilidade 
pelo pagamento da parcela “patronal” da contribuição, 
com sugestão de medidas políticas e judiciais.

Senhora Procuradora-Geral 

 Cuida o presente processo de consulta formulada pela ilustre Vereadora 
Andréa Gouvêa Vieira, a respeito do custeio do PSSM – Plano de Saúde do 
Servidor Municipal, criado pela Lei Complementar n° 67/2003.

1. O Objeto da Consulta
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Através do Ofício GVAGV nº 232/2005 (fls. 02), a ilustre Vereadora 
requereu ao Presidente desta Casa Legislativa o encaminhamento de consulta, 
“sobre a legalidade da criação por Decreto do Prefeito do Fundo de Assistência 
à Saúde do Servidor como órgão do PREVI-RIO e da assunção pelo Instituto 
de Assistência do custeio da parte patronal do Plano de Saúde do Servidor 
Municipal criado pela Lei Complementar n° 67/2003.”

Às fls. 03-05, a consulta é detalhada com histórico da criação do PSSM, 
pela Lei Complementar Municipal n° 67/2003, de sucessivos Decretos do 
Chefe do Poder Executivo que dispuseram sobre a contribuição “patronal” 
para esse plano e as conseqüências financeiras que adviriam desses Decretos, 
que teriam onerado os cofres do PREVI-RIO com parte do custo do PSSM.

Passo a opinar.

2. Histórico do tema e balizas constitucionais da assistência 
à saúde do servidor público: os precedentes Pareceres desta 
Procuradoria-Geral 

Em meados de 1999, esta Procuradoria-Geral foi consultada, pela 
primeira vez, sobre os contornos jurídicos de planos e serviços de saúde para 
o servidor municipal.  Indagava-se, naquela ocasião, sobre a juridicidade da 
contribuição exigida pelo Instituto de Assistência aos Servidores do Estado 
– IASERJ, desta Casa Legislativa e de seus servidores.   Para responder 
àquela questão, no entanto, foi necessário fazer um estudo profundo sobre o 
regime constitucional da saúde do servidor público, que resultou no Parecer 
n° 05/99-SAFF1, assim ementado:

“Contribuição ao IASERJ. Distinção terminológica entre seguridade 
social e previdência social. Histórico legislativo das relações entre o 
IASERJ e o Município do Rio de Janeiro.  Regime constitucional da saúde.  
Direito intertemporal:  revogação do Decreto-Lei estadual nº 99, de 1975.  
Interpretação constitucional:  art. 149 parágrafo único da Constituição 
Federal.  Parecer pela interrupção das contribuições ao IASERJ, tanto da 

1 Parecer publicado no Diário da Câmara Municipal (DCM) de 14/05/99, p. 26-30 e na Revista 
de Direito [da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal], n. 6, p. 173-187, jul./dez. 1999. As 
idéias centrais do Parecer foram expostas na tese intitulada “A Assistência à Saúde do Servidor 
Municipal na Constituição de 1988: inconstitucionalidade de contribuições compulsórias para 
o custeio de Institutos de Saúde para Servidores”, aprovada e premiada no XXV Encontro 
Nacional de Procuradores Municipais, e depois publicada na revista Interesse Público, São 
Paulo, n. 5, p. 137-143, 2000.
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parcela do empregador (Câmara Municipal) quanto da parcela descontada 
dos servidores, sem devolução de valores pretéritos.”

As seguintes passagens daquele Parecer merecem transcrição, para 
maior clareza:

“A Constituição de 1998, rompendo com a tradição anterior2 e aperfeiçoando 
o sistema, tratou da seguridade social, dividindo-a em três grandes troncos:  
a previdência social, a assistência social e a saúde. 
[...]
 A Previdência Social compreende um sistema de contribuições e prestações 
que num estado ideal seria auto-sustentável.  Em outras palavras, só tem 
direito às prestações de previdência social, salvo algumas exceções, aquele 
que contribuiu para o sistema ou seus dependentes.  Já a assistência social 
constitui-se da entrega de prestações a desvalidos, pecuniárias ou não, de 
forma a amenizar as agudas necessidades causadas pelas desigualdades 
sociais, pouco importando se os beneficiários da assistência social efetuaram 
ou não alguma contribuição para o sistema. O mesmo ocorre com a Saúde, 
que, de acordo com a Constituição de 1988, é direito universalmente 
assegurado.  Vale dizer: a prestação de serviços de saúde pelo poder público 
independe de qualquer contribuição dos beneficiários.”

Firmou-se aí o entendimento de que a saúde não se confunde com 
previdência, tanto no que tange às prestações de cada sistema quanto no 
que tange ao custeio.  E, como o parágrafo único (atual § 1º) do art. 149 da 
Constituição Federal só autoriza a cobrança de contribuições compulsórias 
dos servidores para a previdência, não se poderia obrigar nenhum servidor a 
participar ou contribuir para tal sistema.

Algum tempo depois, funcionários da operosa Diretoria de Pessoal 
desta Casa Legislativa, preocupados com a viabilização de alguma forma de 
assistência à saúde dos servidores, sugeriram a formulação de consulta sobre 
a possibilidade de implantação de um plano de saúde, de adesão facultativa, 
que fosse custeado total ou parcialmente pelo orçamento da Câmara Municipal.  
Também naquela oportunidade, esta Procuradoria-Geral optou pela realização 

2 Na Constituição do Império, de 1824, uma única disposição tratava da seguridade social, no 
art. 179-XXXI, que garantia os socorros públicos. A partir da Carta de 1891, fala-se em “apo-
sentadoria” e ora em “assistência social” sem que fique clara a efetiva relação de pertinência 
com a “previdência social”.  A Constituição de 1946 efetivamente delimitou a esfera de ação 
da previdência, nos termos do seu art. 157-XVI “em favor da maternidade e contra as conse-
qüências da doença, da velhice, da invalidez e da morte”, o que foi substancialmente mantido 
na Constituição de 1967 e na pseudoemenda de 1969.  
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de um estudo mais amplo, que contemplasse as possibilidades de um plano 
para os servidores desta Casa Legislativa e também das diretrizes gerais para 
um plano de assistência à saúde que fosse facultado a todos os servidores 
municipais.  Como resultado desse estudo, foi lançado o Parecer n° 19/00-
SAFF3, cuja ementa ficou assim redigida:

“Direito Administrativo e Previdenciário. Análise jurídica da possibilidade 
de contratação de assistência à saúde para servidores públicos. É possível 
ao Ente público contratar ou disponibilizar a contratação de plano ou seguro 
saúde para servidores, desde que:  1- haja lei específica a respeito, em caso 
de subsídios do Poder Público; 2- a participação de recursos públicos seja 
limitada e esteja de acordo com os limites de despesa de pessoal; 3 - a 
filiação dos servidores ao sistema seja facultativa; 4 - a escolha das empresas 
prestadoras do serviço seja feita através de processo de habilitação, com 
atendimento aos princípios constitucionais da publicidade, isonomia e 
eficiência.”

Já as conclusões tiveram o seguinte teor:
“a) É possível, juridicamente, a instituição de plano de assistência à saúde 
do servidor da Câmara Municipal do Rio de Janeiro;
b) Em caso de simples credenciamento de empresas de plano ou seguro 
saúde para atendimento aos servidores do Legislativo, mediante desconto 
das mensalidades em folha de pagamento, bastaria um processo de 
habilitação, com as cautelas descritas no corpo deste Parecer;
c) Em caso de instituição de atendimento como o do item anterior, mas em 
que o Poder Público subsidie parte da despesa do servidor, será necessária 
a edição de lei, que deverá respeito às limitações constitucionais e legais 
descritas neste opinamento;
d) Sobre o possível desembolso pela Câmara Municipal, na forma do 
item anterior, relativamente aos servidores ocupantes exclusivamente de 
cargo comissionado, não incidirá a contribuição previdenciária, por força 
do disposto no art. 28, § 9º, q) da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 
9.528/97.”

Nenhuma das propostas contidas naquele trabalho, todavia, teve acolhida, 
ficando a situação inalterada até 2001, quando o Poder Executivo encaminhou 
a esta Casa Legislativa projeto de lei complementar visando a instituição de 
um plano de saúde para todos os servidores municipais.

A proposta do Executivo trilhava caminho diverso do sugerido por esta 
3 Publicado na Revista de Direito desta Procuradoria-Geral, n. 9, p. 265-277,  jan./jun. 2001.
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Procuradoria-Geral, pois instituía filiação e contribuição obrigatórias ao 
plano, com uma alíquota de 2% (dois por cento) para todos os servidores e 
uma contribuição “patronal” de 3% (três por cento) sobre o total da folha de 
pagamento.  Tal projeto, é bem de ver, ignorava não só os pronunciamentos 
desta Procuradoria-Geral como também outros estudos aprofundados efetuados 
no âmbito da Procuradoria-Geral do Município, desperdiçando exaustivo 
trabalho efetuado por Procuradores do Poder Executivo.

A tramitação do projeto de lei complementar foi longa, com a apresentação 
de nada menos que dez substitutivos e dezenas de emendas.  Uma das emendas, 
em consonância com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, tornava 
facultativa a filiação ao plano.  Nada obstante, o dispositivo resultante dessa 
emenda foi vetado pelo Exmº Sr. Prefeito, que insistiu então num plano de 
filiação obrigatória, como constou na Lei afinal promulgada.

Mantendo sua coerência, esta Casa Legislativa se recusou a descontar a 
contribuição inconstitucional de seus servidores, no que foi secundada pelo 
Tribunal de Contas do Município4.  Esta decisão foi precedida de consulta 
a esta Procuradoria-Geral, que resultou no Parecer n° 10/03-SAFF, assim 
ementado:

“Direito Constitucional e Administrativo. Promulgação da Lei 
Complementar Municipal nº 67, que institui o PSSM – Plano de Saúde do 
Servidor Municipal. 1. Inconstitucionalidade da cobrança de contribuição 
compulsória dos servidores públicos para custeio de planos e serviços 
de saúde.  Pronunciamentos anteriores desta Procuradoria-Geral, da 
Procuradoria do Poder Executivo e decisões do Supremo Tribunal Federal.  
2. Possibilidade de o Órgão Superior do Poder Legislativo negar aplicação 
à lei inconstitucional.  Parecer pela inconstitucionalidade da contribuição 
instituída pela Lei, com sugestão de não implantar o desconto relativamente 
aos servidores desta Casa Legislativa.” 

Naquele Parecer, demonstrei ainda que, de 1999 a 2003, diversas 
decisões judiciais, inclusive do Supremo Tribunal Federal (ADIn n° 1920)5, 
haviam consagrado a tese defendida no Parecer n° 05/99-SAFF, no sentido 
da impossibilidade de filiação ou contribuição compulsórias a um plano de 
assistência à saúde do servidor municipal.

4 Veja-se, a respeito, o lúcido Parecer do Dr. Silvio Freire de Moraes. In: ______. Controle externo:  
estudos e casos concretos.  Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 123-133.
5 No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, podem ser citados os seguintes recursos ordinários 
em mandado de segurança (ROMS): 9.668, 12.556 e 12.560.
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Como já era evidentemente previsível, a obrigatoriedade instituída pela 
Lei Complementar n° 67 foi atacada por várias medidas judiciais intentadas 
por servidores municipais, e também objeto de uma Representação por 
Inconstitucionalidade (n° 158/03), na qual foi deferida liminar para dar à Lei 
interpretação conforme a Constituição, no sentido de que só poderiam ser 
vinculados ao PSSM os servidores que manifestassem expressamente essa 
vontade.

Desse histórico, podem ser extraídas as seguintes premissas, que deverão 
balizar a análise dos Decretos noticiados na inicial e objeto da consulta:

i) são vedadas a filiação e a contribuição obrigatórias de servidores 
municipais a sistemas ou planos de saúde;

ii) o Poder Público pode custear, parcialmente, planos de saúde para 
servidores municipais, através da alocação de recursos consignados no 
orçamento anual.

Partindo de tais premissas, passa-se à análise da nova situação colocada 
nestes autos, concernente à possível utilização de recursos do sistema 
previdenciário para o custeio do PSSM, bem como de outras questões 
decorrentes da regulamentação.

3. As fontes de custeio: perfil jurídico do aporte de recursos dos 
entes federativos para institutos, planos ou seguros de saúde 
para servidores públicos

 Delineado, no item anterior, o perfil geral dos planos de saúde de 
servidores públicos, cumpre aprofundar a análise, especificamente quanto às 
fontes de custeio desses sistemas.

 Ao contrário do sistema previdenciário, cujas receitas e despesas 
são detalhadamente reguladas pela Constituição, por leis6 e por infindáveis 
atos regulamentares, o sistema de saúde dos servidores públicos repousa 
numa espécie de “limbo” conceitual: não se confunde com a previdência 
– como exaustivamente demonstrado acima –, mas também não se integra às 
“ações e serviços de saúde” previstas no art. 196 da Constituição Federal, de 
responsabilidade de todos os entes federativos (União, Estados-membros e 

6 Descrição detalhada deste regramento foi feita no recente Parecer nº 01/06-SAFF.  
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Municípios), que são voltadas à população em geral, com acesso universal7 
e inteiramente gratuito.  Essa situação tem três importantes conseqüências, 
que devem ser abordadas neste Capítulo, como segue.

 Em primeiro lugar, é preciso anotar que existem controvérsias sobre 
a própria legitimidade da contribuição do Tesouro (“patronal”) ao sistema 
de saúde do servidor, pois alguns entendem que esse desembolso violaria 
os princípios da igualdade e da universalidade, na medida em que recursos 
públicos só poderiam ser alocados no sistema único de saúde.  Não me 
aprofundarei nesse ponto, que não se inclui no objeto da consulta, mas adianto 
que entendo legítima tal contribuição.

 Superado esse ponto, deve-se indagar ainda se a contribuição do 
Tesouro deve ser considerada despesa de pessoal para efeitos das limitações 
constitucionais e legais às despesas de pessoal.  No Parecer nº 19/00-SAFF, 
acima referido, a questão foi enfrentada nos seguintes termos:

“A nosso aviso, trata-se de espécie do que se chama em direito do trabalho 
de salário indireto8, a exemplo do vale-transporte e do tíquete-refeição.  No 
serviço público seria então, inegavelmente, despesa de pessoal.9  E, em 
se tratando de despesa de pessoal, teria que estar submetida ao rigoroso 
disciplinamento constitucional e legal desta modalidade de despesa, que 
inclui, entre outros, os seguintes pontos:
- necessária previsão em lei formal;
- respeito aos limites da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), inclusive no que diz respeito ao total de despesas 
do Poder Legislativo;
- respeito aos limites de despesa de pessoal fixados pela Emenda 

7 Note-se que o “acesso universal” é um conceito jurídico, que significa a igualdade jurídica 
no acesso aos serviços públicos de saúde, qualquer que seja a sua qualidade.  Já o “serviço 
universal” é um conceito metajurídico, de políticas públicas, consistente no objetivo de que 
toda a população seja assistida integralmente em sua saúde.  Sobre esta distinção, é oportuno 
ver o Parecer nº 16/99-SAFF, publicado no DCM de 19/10/99.
8 Arnaldo Süssekind reporta texto da Organização Internacional do Trabalho que diz:  “As 
prestações adicionais, às quais se pode dar o nome de salário indireto, podem ser definidas 
como suplementos dos salários ordinários, porém não correspondem a nenhum trabalho 
determinado” (SÜSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de direito do trabalho. 17. ed. São 
Paulo:  LTr, 1997, p. 358.)
9 Não desconhecemos que a classificação orçamentária das despesas de tíquete-refeição e vale-
tranporte por vezes os inclui entre as despesas de custeio stricto sensu (e não de pessoal – esta 
incluída no custeio lato sensu), o que não modifica nossa opinião.
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Constitucional nº 25, de 2000 (art. 29-A da Constituição Federal).
Com isso, a primeira e necessária conclusão é que a implantação de um 
plano de saúde com tal modalidade de participação da Câmara Municipal 
dependeria da prévia promulgação de lei que autorizasse tal desembolso.”

 Embora mantenha meu entendimento a respeito, devo reconhecer que 
a matéria está longe de ser pacificada, havendo mesmo uma tendência a não 
se incluir tais despesas entre aquelas computáveis como despesa de pessoal, a 
exemplo do que já acontece, para algumas finalidades, com o tíquete-refeição 
e o vale-transporte.

 Finalmente, também quanto à natureza jurídica desse desembolso 
do Tesouro, um outro ponto ainda não foi abordado, embora seja da maior 
importância.  A Emenda Constitucional nº 29, de 13/09/00, determinou 
aos Municípios a aplicação de um percentual mínimo de sua receita no 
financiamento das ações e serviços públicos de saúde, acrescentando os 
parágrafos 2º e 3º ao art. 198 da Constituição, com o seguinte teor (transcritos 
apenas os incisos que dizem respeito aos Municípios):

Art. 198. (omissis)
§ 2º.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos 
derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:
III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação 
dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 
158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.
§ 3º.  Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco 
anos, estabelecerá:
I – os percentuais de que trata o § 2º.

 A indagação que se coloca é se os recursos despendidos pelos entes 
públicos com planos de saúde para seus servidores poderiam ser computados 
como “ações e serviços públicos de saúde”.

 Entendo que não.  A vinculação instituída pela Emenda Constitucional nº 
29 diz respeito às ações dos entes federativos – inclusive o Município – na saúde 
da população em geral.  Tanto é assim que são vinculadas fontes de receita de 
impostos que, ao contrário das taxas e contribuições, não têm, a priori, destinação 
específica.  Assim, recursos “carimbados” para a saúde não podem beneficiar 
apenas uma parcela da população, no caso, os servidores públicos.

 Essa idéia reforça, ainda mais, a opinião de que a contribuição do 
Tesouro ao sistema de saúde do servidor constitui uma espécie de “salário 
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indireto” e, como tal, despesa de pessoal.  Isto porque, se assim não for 
considerado, seria difícil sustentar a utilização de recursos arrecadados através 
de impostos cobrados de toda a população para o custeio de um sistema 
“fechado”, exclusivo dos servidores públicos, para um serviço – a saúde – que 
tem natureza universal e igualitária.

 Conclui-se, assim, que as despesas referentes ao aporte de recursos 
do Tesouro Municipal para o PSSM não podem ser computadas para fins de 
atendimento do mínimo constitucional de aplicação de recursos em ações e 
serviços de saúde, estabelecido pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000.

4. O custeio do PSSM: fontes previstas na Lei Complementar 
67/03 e nos sucessivos Decretos que a regulamentaram

 A Lei Complementar Municipal n° 67/03, ao criar o PSSM, assim 
previu suas fontes de custeio:

Art. 2°. VETADO
VI – os recursos destinados ao custeio do Plano de Saúde do Servidor 
Público Municipal, constituirão o Fundo de Assistência à Saúde do 
Servidor e serão provenientes de descontos efetuados na fonte pelo Tesouro 
Municipal:
a) dois por cento do valor da remuneração mensal integral do servidor;
b) três por cento do valor mensal da folha de pagamento da administração 
pública, excluídas do cálculo as remunerações integrais dos servidores cuja 
exclusão tiver sido solicitada;

 Como é facilmente perceptível, a lógica financeira do sistema 
concebido pelo Poder Executivo, em seu projeto original, para que fosse viável 
o PSSM, envolvia uma redistribuição compulsória de renda.  Explica-se: os 
servidores de maior renda, ao contribuírem com 2% de sua remuneração, 
decerto, pagariam mais que o valor de mercado de um plano de saúde, e 
provavelmente não fariam uso do PSSM, por já serem usuários de algum 
plano particular.  Para os servidores de menor renda, ao revés, o valor de 2% 
da remuneração seria inferior ao custo de um plano de saúde.  Assim, com 
a filiação obrigatória de todos os servidores, os de maior renda acabariam 
custeando o plano para os de menor renda.

 A aparente justiça do sistema assim concebido é um sedutor 
argumento, numa análise superficial, especialmente quando aliada a campanhas 
publicitárias e apoiada pelo noticiário jornalístico que desconhece sua 
inconstitucionalidade.  Todavia, ainda que se abstraia sua impossibilidade 
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jurídica (já amplamente demonstrada acima e nos Pareceres anteriores, 
já referidos), o argumento também não se sustenta sob o próprio enfoque 
da justiça social.  A respeito, já tive oportunidade de advertir em trabalho 
doutrinário:

“Há quem sustente que os institutos apoiados em contribuições facultativas 
seriam inviáveis economicamente, pois só os servidores de menor poder 
aquisitivo teriam interesse em filiar-se ao sistema, na medida em que 
servidores melhor remunerados prefeririam pagar um plano de saúde 
privado. Para estes críticos, há uma ratio de justiça distributiva no modelo 
antigo, pois a cobrança compulsória de uma única alíquota de desconto dos 
servidores faz com que os de maior renda acabem subsidiando os de menor 
renda. O fato é verdadeiro, pois o que se observava nos antigos institutos 
de assistência (...) é que os servidores de maior renda, embora contribuindo 
obrigatoriamente para o plano de assistência dos servidores municipais, 
não o utilizavam, preferindo pagar um plano de saúde particular.
O argumento, além de insustentável juridicamente, como acima se 
demonstrou, é também falacioso no que tange à justiça distributiva.  O SUS 
é custeado por impostos pagos por todos os brasileiros, o que sabidamente 
ocorre de maneira desigual.  A assistência por ele prestada, porém, não faz 
(e nem se poderia pensar em fazer) qualquer distinção quanto à origem do 
beneficiário.  Sob este aspecto, portanto, o SUS opera com grande justiça 
distributiva, pois aqueles que pagam mais impostos financiam, em última 
análise, a assistência aos que pagam menos ou nenhum imposto.  Não se pode 
obrigar o cidadão a filiar-se a dois sistemas, um financiado pelos impostos que 
comumente paga e outro financiado por contribuição cobrada pelo município, 
participando duplamente de uma redistribuição social de recursos”10

 O primeiro Decreto de regulamentação do PSSM (nº 23.593/03) 
continuou fingindo ignorar a inconstitucionalidade da contribuição obrigatória, 
assim dispondo sobre as fontes de custeio do plano:

Art. 1°.  O Plano de Saúde do Servidor Municipal – PSSM será regido em 
conformidade com o disposto no presente decreto.
§1°.  Participam do Plano de Saúde do Servidor Municipal – PSSM, na 
forma deste decreto:
I – como beneficiários:
a) os funcionários públicos, ativos ou inativos, do Poder Executivo, 
inclusive suas Autarquias e Fundações, da Câmara Municipal e do Tribunal 
de Contas do Município, incluindo seus Conselheiros;

10 FERRARI FILHO, op. cit, p. 141.
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b) os ocupantes de empregos públicos da Administração Direta, Autárquica 
e Fundacional, da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do 
Município;
c) o cônjuge, o companheiro, os familiares até 1° grau e os menores sob 
guarda ou tutela do servidor público beneficiário, por sua iniciativa.
II – como patrocinadores:  o Município do Rio de Janeiro, suas Autarquias 
e Fundações, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas 
do Município e os servidores públicos municipais.
Art. 3°.  Fica criado no âmbito do Instituto de Previdência do Município do 
Rio de Janeiro – PREVI-RIO, o Fundo de Assistência à Saúde do Servidor 
com o objetivo de prover recursos para o PSSM.
§ 1°.  Constituem receitas básicas do Fundo a contribuição do servidor, 
equivalente a dois por cento do valor integral de sua remuneração, e a 
contribuição do Município, equivalente a três por cento do valor mensal 
da folha de pagamento correspondente à totalidade dos servidores 
participantes.
§ 2. As contribuições dos servidores beneficiários serão descontadas em 
folha de pagamento e creditadas, juntamente com a da Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de Janeiro, em conta própria em nome do 
Fundo, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data do pagamento 
das respectivas folhas.
Art. 6°.  Os prestadores de serviços poderão oferecer diferentes planos, a 
diferentes custos, sendo, entretanto, obrigatória a oferta de um plano básico 
ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia, tendo como valor máximo 
aquele a ser definido pelo edital de convocação.
§ 6°.  O Poder Executivo, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e o Tribunal 
de Contas do Município do Rio de Janeiro, podem em conjunto e a qualquer 
tempo ampliar proporcionalmente as suas participações, de forma a garantir 
o equilíbrio na prestação de serviços em função de eventuais reajustes 
aprovados oficial e nacionalmente conforme a legislação em vigor. 

 Sobressai, de plano, um certo desvio conceitual no caput do art. 3°, 
com a atribuição ao PREVI-RIO de funções de administração do PSSM, pois, 
como já exaustivamente demonstrado, a saúde não se inclui nos serviços de 
previdência social.    Todavia, enquanto forem preservados os recursos próprios 
do sistema previdenciário, este desvio conceitual não tem conseqüências 
mais sérias, podendo ser entendido apenas como uma opção organizacional.  
Voltarei a este ponto mais adiante.

 Em todo caso, este primeiro Decreto especificou que as fontes de 
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financiamento do PSSM seriam:

i) contribuições dos servidores (2% da remuneração);

ii) contribuição do Tesouro (3% da remuneração);

iii) possíveis aportes adicionais do Tesouro, de caráter complementar e 
subsidiário, previstos no § 6º do art. 6º.

 As duas primeiras fontes constam na própria Lei Complementar, mas 
a terceira foi uma “criação” do Decreto regulamentador, sem amparo legal.  
Este ponto também será retomado mais à frente.

 Com o afastamento, por decisão judicial, da obrigatoriedade de 
contribuição, o sistema passou a ser custeado apenas pela contribuição dos 
servidores que aderiram ao PSSM.  Como era previsível, apenas servidores 
de baixa renda aderiram ao sistema, de modo que suas contribuições de 2% 
da remuneração eram insuficientes para o custeio do plano.  Como, ainda, 
pelos contratos assinados pelo Município com as operadoras de planos de 
saúde que se habilitaram na licitação correspondente, as empresas recebiam 
um valor fixo por beneficiário, restava um considerável hiato no custeio, a ser 
suportado pelo Tesouro, em proporção presumivelmente maior que os 3% da 
remuneração dos servidores que aderiram ao plano.

 A partir daí, o Poder Executivo, aparentemente, começou a buscar 
formas de financiar esse deficit, que – deve-se ressaltar – era absolutamente 
previsível, eis que resultado da inexplicável insistência em levar adiante um 
natimorto plano de filiação obrigatória de todos os servidores ao PSSM.  Assim, 
cerca de um ano depois, em 21 de outubro de 2004, foi editado o Decreto 
24.733, que deu nova redação ao § 1° do art. 3° e ao § 6° do art. 6° do Decreto 
23.593/03, que passaram a ter a seguinte redação:

Art. 3° - (omissis)
§ 1°.  Constituem receitas básicas do Fundo, a contribuição do servidor, 
equivalente a dois por cento do valor integral de sua remuneração e a 
contribuição do PREVI-RIO, equivalente a três por cento do valor mensal 
da folha de pagamentos correspondente à totalidade dos servidores 
participantes.
Art. 6°. (omissis)
§ 6°.  O Tesouro Municipal pode, a qualquer tempo, complementar a sua 
participação, de forma a garantir o equilíbrio na prestação de serviços.

 A sutil modificação do § 1º do art. 3º pretendeu passar para o PREVI-
RIO a responsabilidade da contribuição “patronal” ao sistema, que, pela 
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Lei, seria de responsabilidade do Tesouro.  Já a alteração do § 6º do art. 6º 
desvinculou a participação “suplementar” do Tesouro da variação de preços 
dos planos de saúde, permitindo que tal complementação seja efetuada a 
qualquer tempo e em qualquer valor.

 Nova modificação veio de ser empreendida pelo Decreto 24.796, de 
08/11/04, que alterou mais uma vez o § 1º do art. 3º e ainda acrescentou um 
§ 7º ao art. 6º, com a seguinte redação:

Art. 3º. (omissis)
§ 1º.  Constituem receitas básicas do Fundo, a contribuição do servidor 
equivalente a dois por cento do valor a ser apurado para a contribuição 
do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor que seguirá os mesmos 
critérios adotados pela municipalidade para o cálculo da contribuição dos 
regimes previdenciários e a participação do PREVI-RIO, equivalente a 
três por cento do valor mensal correspondente à totalidade dos servidores 
participantes.
Art. 6º. (omissis)
§ 7º. As contribuições do Município do Rio de Janeiro ao Fundo de 
Assistência à Saúde do Servidor Municipal, relativas aos empregados da 
Administração Direta, Autárquica e Fundacional, serão custeadas pelo 
Tesouro Municipal.

 Este novo Decreto inseriu disposições de difícil compreensão e, ao 
menos num primeiro exame, contraditórias.  Segundo sua letra:

i) a contribuição do servidor, definida pela Lei e pelos primeiros Decretos 
simplesmente como “2% da remuneração do servidor”, passou a ter a, data 
venia, ininteligível definição de “dois por cento do valor a ser apurado para 
a contribuição do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor que seguirá os 
mesmos critérios apurados pela municipalidade para o cálculo da contribuição 
dos regimes previdenciários”;

ii) foi mantida a participação do PREVI-RIO, à razão de 3% da 
remuneração dos servidores que aderirem ao plano;

iii) foi “esclarecido” pelo § 7º do art. 6º que as contribuições “do 
Município” seriam custeadas pelo “Tesouro Municipal”.  Se a referência é 
à contribuição “patronal” de 3%, o dispositivo está em contradição com o § 
1º do art. 3º, que atribui tal responsabilidade ao PREVI-RIO; por outro lado, 
se a referência for aos aportes “suplementares”, o dispositivo simplesmente 
mantém o que já se havia estabelecido nos Decretos anteriores.
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 Finalmente, em 12/11/04, foi publicado o Decreto nº 24.815, que 
pretendeu deitar efeitos retroativos ao Decreto 24.796 (acima noticiado), 
dando ao seu art. 3º a seguinte redação:

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 16 de outubro de 2003.

 Assim, resumindo o estado atual da regulamentação da Lei 
Complementar 67, após essa confusa sucessão de Decretos, tem-se que os 
regulamentos tratam das seguintes fontes de financiamento:

i) a contribuição dos servidores, definida pela hermética expressão 
“dois por cento do valor a ser apurado para a contribuição do Fundo 
de Assistência à Saúde do Servidor que seguirá os mesmos critérios 
apurados pela municipalidade para o cálculo da contribuição dos regimes 
previdenciários”;

ii) a contribuição “patronal”, equivalente a três por cento da remuneração dos 
servidores que aderirem ao plano, de responsabilidade do PREVI-RIO (segundo o § 
1º do art. 3º da atual redação do Decreto regulamentador) ou do Tesouro (segundo 
uma possível interpretação do § 7º do art. 6º do mesmo Decreto);

iii) o repasse “adicional” de recursos do Tesouro, para atender a 
insuficiências do Fundo.

 Passarei, então, a examinar a legitimidade da regulamentação 
expedida, diante da legislação em vigor e da Constituição.

5. Análise da legitimidade da regulamentação do PSSM

 Recapitulando o que até aqui se expôs, pode-se dizer que, diante das 
disposições constitucionais, os sistemas de saúde para servidores públicos só 
podem ter duas fontes de financiamento:

- a contribuição, definida em lei, dos servidores que voluntariamente 
aderirem ao plano e

- o aporte de recursos do Tesouro, na proporção e valores definidos em 
Lei, respeitadas as limitações já expostas.

 A Lei Complementar 67, por sua vez, em coerência com essas 
diretrizes constitucionais, definiu as seguintes fontes de financiamento para 
o PSSM do Rio de Janeiro:
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-  a contribuição dos servidores, definindo a alíquota de 2% (dois por 
cento);

-  a contribuição do Tesouro, definindo a alíquota de 3% (três por 
cento).

 A única modificação decorrente da decisão judicial que deu 
interpretação conforme a Constituição à Lei Complementar 67 foi o 
afastamento da obrigatoriedade, modificando o universo dos contribuintes.  
Nada foi alterado, na Lei, quanto à natureza das fontes de custeio ou às 
alíquotas de contribuição.

 Nestes lindes, então, é que será analisada a legitimidade da 
regulamentação levada a efeito pelo Poder Executivo, centrando-se a análise 
nos seguintes pontos, que têm relevância jurídica:

1 – a alteração da forma de cálculo da contribuição do servidor;

2 – a criação, por regulamento, de uma terceira fonte de custeio, 
consistente em aportes adicionais do Tesouro, não relacionados à contribuição 
patronal de 3%;

3 – a atribuição ao PREVI-RIO de responsabilidade pelo pagamento da 
contribuição “patronal” ao sistema;

5.1 Alteração da forma de cálculo da contribuição do 
servidor

 Como visto acima, a Lei Complementar 67 definiu com precisão 
a forma de cálculo da contribuição dos servidores ao PSSM.  A título de 
“regulamentação”, os sucessivos Decretos que trataram do tema também 
enunciaram a forma de cálculo dessa contribuição, até chegar à definida no 
Decreto nº 24.796.

 Para maior clareza, transcrevam-se novamente, para comparação, o 
dispositivo da Lei e o do Decreto:

Lei Complementar 67
Art. 2°. VETADO
VI – os recursos destinados ao custeio do Plano de Saúde do Servidor 
Público Municipal, constituirão o Fundo de Assistência à Saúde do 
Servidor e serão provenientes de descontos efetuados na fonte pelo Tesouro 
Municipal:
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a) dois por cento do valor da remuneração mensal integral do 
servidor;
Decreto
Art. 3º. (omissis)
§ 1º.  Constituem receitas básicas do Fundo, a contribuição do servidor 
equivalente a dois por cento do valor a ser apurado para a contribuição 
do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor que seguirá os mesmos 
critérios adotados pela municipalidade para o cálculo da contribuição dos 
regimes previdenciários e a participação do PREVI-RIO, equivalente a 
três por cento do valor mensal correspondente à totalidade dos servidores 
participantes.

 Salta aos olhos, da simples comparação entre os textos, que este último 
Decreto afastou-se por completo da determinação da Lei.  A rigor, a expressão 
da Lei (“dois por cento do valor da remuneração mensal integral do servidor”) 
já é suficientemente clara, não demandando qualquer regulamentação.  No 
entanto, o Decreto pretendeu substituir a expressão “remuneração mensal 
integral” por “valor a ser apurado para a contribuição”.  É um retrato, sem 
retoques, de caso clássico de abuso do poder regulamentar.

 No Direito brasileiro, o poder regulamentar tem sua raiz constitucional 
no art. 84-IV da Constituição, que assim dispõe:

Art. 84.  Compete privativamente ao Presidente da República:
IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, com como expedir 
decretos e regulamentos para sua fiel execução.

 Exatamente porque a Constituição fala em “fiel execução” é que esse 
dispositivo tem natural contrapeso no art. 49-V, a seguir transcrito:

Art. 49 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional
V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa

 A questão que se coloca, então, é saber quando um regulamento 
representa exorbitância de poder.  A Professora Anna Cândida da Cunha Ferraz 
assim se expressa a respeito:

11 FERRAZ, Anna Candida da Cunha.  Conflito entre poderes.  São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 1994, p. 76-77.
12 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.  Direito administrativo.  5. ed. São Paulo:  Atlas, 1995, 
p. 61
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“O regulamento, que desborda os estritos limites do poder regulamentar, 
é um regulamento viciado, é um ato administrativo abusivo e como tal 
condenado em todos os ordenamentos jurídicos, de um modo geral.  
Registra a doutrina, por isso mesmo, a chamada figura do ‘excesso de 
poder regulamentar’”11

O poder regulamentar finca sua raízes no próprio princípio da legalidade, 
assim tratado pela ilustre Profª Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública só pode 
fazer o que a lei permite; no âmbito das relações particulares, o princípio 
aplicável é o da autonomia da vontade, que lhes permite fazer tudo o que 
a lei não proíbe” 12

 Daí porque a Constituição fala em fiel execução das leis.  A atividade 
regulamentar do Poder Executivo é necessariamente restrita.  Comentando o 
inciso IV do art. 84 da Carta Magna com surpreendente ironia, Ives Gandra 
Martins ressalta: 

“Por outro lado, a expressão ‘fiel execução’ pode admitir exegese de que 
a simples execução seria ‘infiel’ ou, o que é pior, na tradição dos decretos 
dos Presidentes brasileiros, que não têm demonstrado maior afeto à 
Constituição, que a expressão foi colocada para que se lembrem de que 
devem executar fielmente os comandos normativos”13

 É, porém, o grande Vicente Ráo, que sempre primou pela clareza, 
quem melhor define o abuso de poder regulamentar:

“Ao exercer a função regulamentar não deve, pois, o Executivo criar 
direitos ou obrigações novas, que a lei não criou; ampliar, restringir, ou 
modificar direitos ou obrigações constantes  da lei; ordenar ou proibir o 
que a lei não ordena nem proíbe; facultar ou vedar por modo diverso do 
estabelecido em lei;  extinguir ou anular direitos que a lei criou;  criar 
princípios novos ou diversos;  alterar a forma que, segundo a lei, deve 
revestir o ato;  atingir, alterando-o por qualquer modo, o texto ou o espírito 
da lei.” 14(não sublinhado no original)

É certo que a questão do poder regulamentar tem sido revista recentemente, 
sob o influxo de dois vetores normativos: a Emenda Constitucional nº 32, que 
ampliou as possibilidades de o Chefe do Poder Executivo dispor por Decreto 
sobre certas matérias, e o advento das agências reguladoras, que assumiram .
13 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra.  Comentários à Constituição do Brasil.   
São Paulo:  Saraiva, 1997, v. 4, p. 280.
14 RÁO apud FERRAZ, Anna Cândida da Cunha, op. cit.,  p. 81-82, sublinhei.
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grande parte do poder regulador do Executivo e também parte da função 
normativa.    Nenhum desses dois temas, entretanto, tem influência sobre o 
que é aqui tratado.

No caso concreto, não se trata de discutir se o regulamento tratou de 
matéria própria da Lei, ou se foi além ou aquém das suas possibilidades.  O 
fato inescapável é que o regulamento violou frontalmente a própria Lei, o que 
é claramente perceptível da simples comparação entre as disposições da Lei 
e do Decreto, ambos transcritos acima.   

Este abuso do regulamento é ainda mais grave quando se verifica que 
interfere com dois temas nos quais o princípio da legalidade tem especial 
importância: nos descontos sobre a remuneração do servidor15 e na receita 
pública (em razão do ingresso da contribuição referida no “Fundo” de 
assistência à saúde do servidor).

 Não resta dúvida, portanto, que o poder regulamentar foi 
inadequadamente exercido pelo Chefe do Poder Executivo, possibilitando 
medidas políticas ou judiciais, como será visto a seguir (Capítulo 5).

5.2  A criação, pelo regulamento, de uma terceira fonte de 
custeio, consistente em aportes adicionais do Tesouro, não 
relacionados à contribuição patronal de 3%

 Como visto acima, os modelos possíveis de planos de saúde específicos 
para servidores públicos admitem apenas duas fontes de custeio: a contribuição 
voluntária do servidor e o aporte de recursos do Tesouro respectivo, ambos 
definidos em Lei.

 No âmbito do Município do Rio de Janeiro, a Lei Complementar nº 67 
definiu, de forma coerente com essas diretrizes, as fontes de custeio do PSSM 
no art. 2º, IV, do qual se transcreve agora a alínea b), que trata da contribuição 
“patronal”:
15 Dispõe o art. 116 da Lei Municipal nº 94/79:  “O vencimento e o provento não sofrerão 
descontos além dos previstos em lei.
16 A expressão, que vem ganhando notoriedade recentemente, no contexto da privatização e 
regulação dos serviços públicos, significa a cobrança de tarifas substancialmente maiores que 
o preço de custo para aqueles usuários de maiores quantidades ou de serviços mais caros, de 
modo a financiar tarifas menores que o preço de custo para os usuários de baixa renda.  É uma 
técnica de transferência indireta de renda, com aplicação em diversos setores, como transporte 
urbano, telefonia e energia elétrica.
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a) três por cento do valor mensal da folha de pagamento da 
administração pública, excluídas do cálculo as remunerações integrais dos 
servidores cuja exclusão tiver sido solicitada;

 A Lei, neste passo, reconheceu o caráter facultativo da vinculação 
do servidor ao plano.  Fez mais: de modo a manter a coerência do sistema, 
determinou que o desembolso do Tesouro estaria limitado a valor equivalente 
a 3% do total da remuneração dos servidores que aderissem ao plano.

 Essa limitação estatuída pela Lei atende ainda a uma outra finalidade, 
de certa sutileza em sua percepção: ao impedir que o aporte de recursos do 
Tesouro vá além desse valor, se está impedindo um crescimento desmedido 
do chamado “subsídio cruzado”16, que é o principal argumento a favor da 
vinculação obrigatória e, como se viu acima, vedado pelo ordenamento 
constitucional, quanto a essa espécie de benefício.  Explica-se: o aporte 
ilimitado de recursos do Tesouro faria com que os recursos públicos acabassem 
custeando a totalidade – ou a quase totalidade – da assistência à saúde do 
servidor, atingindo, de maneira transversa, as vedações explicadas no primeiro 
Capítulo deste trabalho.  Daí porque já se afirmou, aqui e em trabalhos 
anteriores, que a participação dos recursos públicos no sistema deve guardar 
proporção razoável com as contribuições dos servidores.

 Ao regulamentar o dispositivo – que, a rigor, não demandava qualquer 
regulamentação, dada a clareza de seus termos – o Poder Executivo, já no 
primeiro Decreto de regulamentação, previu, no § 6º do art. 6º, uma espécie de 
aporte complementar do Tesouro, para cobrir insuficiências eventuais.  Num 
primeiro momento, essa previsão estava vinculada aos índices de reajuste 
dos planos de saúde.  Nos Decretos subseqüentes, tal vinculação deixou de 
existir, passando o regulamento a prever aportes ilimitados e incondicionais 
de recursos do Tesouro para o PSSM.

 Assim, ao cabo, se acabou por criar uma fonte de custeio para o PSSM 
sem qualquer previsão legal, e que constitui, ao mesmo tempo, uma despesa 
pública igualmente sem previsão legal.  Por ambas as razões, o regulamento 
é ilegal, tendo exorbitado, de maneira afrontosa e indiscutível, o poder 
regulamentar que é conferido ao Executivo.

 Sendo desnecessário repisar tudo que já se disse no subitem anterior 
sobre os limites do poder regulamentar e seu abuso, também aqui a hipótese 
comporta medidas políticas e judiciais.

5.3 A atribuição ao PREVI-RIO de responsabilidade pelo 
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pagamento da contribuição “patronal” ao sistema

 Finalmente, a terceira “inovação” dos sucessivos regulamentos do 
PSSM foi a aparente atribuição, ao PREVI-RIO, de responsabilidade financeira 
pelo custeio da parcela “patronal” do plano de saúde.

 Aborde-se, inicialmente, a preocupação externada na inicial, no sentido 
de que teria sido ilegal a atribuição ao PREVI-RIO das tarefas de administrar 
o PSSM e o Fundo respectivo.  Esta opção, por si só, não viola o ordenamento 
jurídico, na medida em que se insere entre as prerrogativas do Chefe do 
Poder Executivo a distribuição de funções entre os órgãos do Governo.  Esta 
prerrogativa foi  substancialmente ampliada pela Emenda Constitucional nº 
32, que permitiu ao Chefe do Poder Executivo dispor por Decreto sobre a 
Administração, desde que não ocorra aumento de despesa. Desse modo, desde 
que preservados os recursos financeiros do sistema previdenciário – o que será 
abordado a seguir –, não há ilegalidade na atribuição ao PREVI-RIO da mera 
administração do PSSM.

 Quanto ao financiamento do PSSM, entretanto, a conclusão é 
diversa.

 Como já repetido, à exaustão, ao longo deste Parecer, a Lei 
Complementar nº 67 prevê apenas duas fontes de custeio para o PSSM, ambas 
suficientemente delimitadas e descritas no seu texto.

 Como se viu acima, o Decreto 24.796, de 08/11/04, modificando 
sutilmente a redação do Decreto 23.593/03, passou a prever a “contribuição do 
PREVI-RIO”, sob a alíquota de 3%, embora em outro dispositivo, de maneira 
contraditória, atribuísse tal responsabilidade ao Tesouro Municipal.

 De pronto, nota-se aqui, pela terceira vez, uma hipótese de evidente 
abuso do poder regulamentar, pois a Lei Complementar nº 67 atribui claramente 
tal responsabilidade ao Tesouro, não podendo um decreto transferi-la ao 
PREVI-RIO, menos ainda atribuir efeito retroativo a essa responsabilidade, 
como posteriormente foi feito por via do Decreto 24.815.

 Todavia, mais grave que o abuso de poder regulamentar – do qual já se 
falou nos subitens anteriores – é o desvio de recursos do sistema previdenciário 
para financiar o PSSM, o que viola também outras normas constitucionais e 
legais.

 Recorde-se, em primeiro lugar, tudo o que já se disse acima – e 
também em precedentes desta Procuradoria-Geral – sobre a impossibilidade 
de utilizar recursos do sistema previdenciário para o custeio de assistência a 
saúde dos servidores.  Para maior clareza, transcreva-se o § 1º do art. 149 da 
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Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 
2003:

Art. 149. (omissis)
§ 1º.  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, 
cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime 
previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da 
contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

 Como se vê do dispositivo, as contribuições dos servidores se destinam 
exclusivamente ao custeio do regime previdenciário.  No caso do Município 
do Rio de Janeiro, em que os servidores contribuem compulsoriamente com 
11% (onze por cento) de sua remuneração para o FUNPREVI, esta massa de 
recursos só pode ter a finalidade de custear aposentadorias ou outros benefícios 
previdenciários, jamais a assistência à saúde, que, como já fartamente 
demonstrado, não tem natureza previdenciária.

 Em coerência com a diretriz constitucional, a Lei 9.717/98, que contém 
as normas gerais sobre os regimes próprios de previdência dos Estados-
membros e Municípios, trata da matéria com bastante clareza:

Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares 
dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em 
normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio 
financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios:
III - as contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e as contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos 
pensionistas, somente poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios 
previdenciários dos respectivos regimes; (sublinhei)

 Resta claro que a atribuição, ao PREVI-RIO, da responsabilidade pelo 
pagamento da parcela “patronal” da contribuição ao PSSM, viola frontalmente, 
a um só tempo, a Constituição da República, a Lei Federal 9.717/98 e a própria 
Lei Complementar Municipal nº 67/03.

6. Das medidas cabíveis

 Constatada a ilegalidade, nos três pontos acima indicados, da 
regulamentação do PSSM, cumpre a esta Procuradoria-Geral se manifestar, 
como solicitado às fls. 04, sobre “as medidas legislativas e judiciais 
cabíveis”.

 Em se tratando, nas três hipóteses, de abuso de poder regulamentar, 
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a sanção mais evidente é a sustação – que pode se dar de forma parcial – dos 
referidos Decretos, por excesso de poder regulamentar, o que tem expressa 
previsão no art. 49-V da Carta da República, cuja transcrição se repete:

Art. 49 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

 Disposições idênticas estão na Constituição do Estado do Rio de 
Janeiro (art. 99-VII) e na Lei Orgânica do Município (art. 45-X).  A sustação 
depende da aprovação de projeto de Decreto Legislativo, que deve seguir o 
trâmite legislativo previsto no Regimento Interno desta Casa.

 Ainda na seara política, há a figura da responsabilização do Chefe do 
Poder Executivo por infração político-administrativa, prevista no art. 114 da 
Lei Orgânica deste Município, nos seguintes termos:

Art. 114.  São infrações político-administrativas do Prefeito aquelas 
definidas em lei federal e também:
IX – praticar pessoalmente ato contra expressa disposição de lei, ou omitir-
se na prática daqueles de sua competência;

 Sobre o procedimento nas infrações político-administrativas, vários já 
foram os pronunciamentos desta Procuradoria-Geral, quase todos referidos e 
sintetizados no Parecer nº 05/02-FNB17.  Naquele trabalho, o ilustre Procurador 
Dr. Francisco das Neves Baptista destacou a disposição do art. 115, I da Lei 
Orgânica Municipal, a cujo teor:

Art. 115.  A apuração da responsabilidade do Prefeito, do Vice-Prefeito e de 
quem vier a substituí-lo, na hipótese do parágrafo anterior, será promovida 
nos termos da legislação federal, desta Lei Orgânica e do Regimento Interno 
da Câmara Municipal, observando-se:
I – iniciativa da denúncia por qualquer Vereador;

 Nota-se, então, que a própria e ilustre Consulente poderá, se assim for 
de seu desejo, deflagrar o processo de responsabilização política do Chefe do 
Poder Executivo.  Tal procedimento, em tese, pode resultar até na perda do 
mandato de Sua Excelência, desde que atingida a maioria qualificada de 2/3 
(dois terços) dos votos para condenação.

17 Parecer publicado na Revista de Direito desta Procuradoria-Geral, n. 11, p. 132-138, jan./dez. 
2002.
18 Parecer publicado na Revista cit., p. 127-131.
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 Ressalte-se, ainda, que não há que se confundir a infração político-
administrativa com o crime de responsabilidade, pois são institutos diversos.  
O crime de responsabilidade é uma infração penal, e não política stricto sensu.  
Tratando-se de matéria penal, é competente para legislar sobre o tema a União, 
através de lei federal.  Atualmente, ainda dispõe sobre a matéria o vetusto 
Decreto-Lei nº 201/67, cujo art. 1º, inciso XIV, tem o seguinte teor:

Art. 1º.  São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos 
ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento 
da Câmara dos Vereadores:
XIV – negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de 
cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, 
por  escrito, à autoridade competente;

 Analisando especificamente este dispositivo, esta Procuradoria-Geral 
emitiu o Parecer nº 19/01-FACB18, da lavra do douto Procurador Dr. Flávio 
Andrade de Carvalho Britto, cuja ementa é por si só esclarecedora:

“O “crime de responsabilidade” previsto no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei 
nº 201/67 (“negar execução à lei federal, estadual ou municipal”) constitui 
crime comum, comportando ajuizamento de ação pública incondicionada, 
em ato privativo do Ministério Público, independentemente de qualquer 
manifestação prévia da Câmara Municipal.  Precedentes do Superior 
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.”

 Assim, caso se cogite da responsabilização penal, no tipo previsto no 
art. 1º, XIV do Decreto-Lei 201/67, a ação respectiva seria de iniciativa do 
Ministério Público. É certo, porém, que nada impede que qualquer 
interessado venha a provocar a iniciativa do Ministério Público, através da 
apresentação de notitia criminis.  Por último, acrescente-se que a inércia no 
ajuizamento da ação penal pelo Ministério Público poderia, em tese, fazer 
incidir o art. 5º, LIX da Constituição Federal, que permite a propositura de 
ação penal privada quando a ação pública não é proposta no prazo legal.

 Cabível, ainda, a propositura de ação civil pública, na defesa do 
patrimônio de entidade pública (PREVI-RIO).   A legitimidade para propositura 
da ação seria igualmente do Ministério Público que, também neste caso, 
poderia ser provocado a fazê-lo, através de representação.

 Na específica hipótese tratada nestes autos, há que se considerar 
também que, em tese, pode estar sendo lesado o patrimônio do PREVI-RIO 
que, em última análise, pertence à coletividade dos servidores municipais, 
que dele dependem para que possam ter uma aposentadoria digna ou legar 
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pensões para seus dependentes.  Assim, associações e sindicatos de servidores 
também estariam, numa primeira análise, legitimados a oferecer representações 
ou mesmo ajuizar ações em nome próprio, para tentar fazer cessar os 
procedimentos ilegais que possam estar afetando as reservas e o patrimônio 
do fundo previdenciário.   Pelas mesmas razões, a questão pode ser levada aos 
Conselhos de Administração e Fiscal do PREVI-RIO, que têm a obrigação legal 
e estatutária de zelar pelo patrimônio que garantirá as prestações beneficiárias 
futuras dos servidores do Município do Rio de Janeiro. 

Finalmente, também está ao alcance de qualquer cidadão a propositura de 
ação popular (art. 5º - LXXIII da Constituição Federal), para fazer cessar os 
atos ilegais e responsabilizar os agentes do Poder Executivo que os tenham 
praticado.

7. Conclusões 
 De todo o exposto, concluo, em resposta às questões suscitadas 

às fls. 04, que os sucessivos Decretos que pretenderam regulamentar a 
Lei Complementar Municipal nº 67/03, instituidora do Plano de Saúde do 
Servidor Municipal – PSSM, são, em três pontos, inconstitucionais e ilegais, 
por exorbitância do poder regulamentar e também por violar normas da 
Constituição e de Leis Federal e Municipal.  Estes pontos são os seguintes:

a) alteração da base de cálculo da contribuição do servidor, estabelecida 
em Lei;

b) criação de nova fonte de custeio, consistente em aportes suplementares 
do Tesouro Municipal, também sem previsão legal;

c) transferência, do Tesouro Municipal para o PREVI-RIO, da 
responsabilidade pelo pagamento das contribuições patronais, contrariamente 
à Constituição Federal, à Lei Federal de normas gerais e à Lei Complementar 
Municipal. 

 Quanto às medidas políticas e judiciais cabíveis na hipótese, estão 
sucintamente descritas no Capítulo 5 deste trabalho, acima.

 É o parecer, submetido à elevada consideração de Vossa 
Excelência. 

Rio de Janeiro, 30 de março de 2006.



Sérgio Antônio Ferrari Filho
Procurador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

VISTO.  Aprovo o Parecer nº 003/06-SAFF, retro-supra.



Direito Parlamentar e
 Processo Legislativo
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A atuação do vereador face a apre-
sentação de Lei Orçamentária Anual 
em desconformidade com a Lei de Di-

retrizes Orçamentárias

Parecer nº 07/05-FACB

Ementa: - Vereadora que pede providências à Presidência 
da Câmara Municipal por vislumbrar a prática de infração 
político-administrativa da parte do Prefeito pelo envio de 
Projeto de Lei Orçamentária Anual em desacordo com 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- Processo Legislativo já iniciado com remessa à 
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira. Inteligência do art. 300 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal. 
- O processo de apuração de prática de infração político-
administrativa independe de qualquer intervenção do 
Presidente da Casa Legislativa. Aplicação do art. 5o do 
Decreto-lei nº 201/67.

Exmo. Sr. Vereador Presidente, 

Em Ofício encaminhado a Vossa Excelelência, a ilustre Vereadora 
Andréa Gouvêa Vieira – com o apoio de, pelo menos, mais 25 Parlamentares 
– requer a manifestação dessa Egrégia Presidência acerca do fato de haver o 
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município do Rio de Janeiro ter enviado 
a esta Casa Legislativa Projeto de Lei Orçamentária Anual, que estima a 
receita e fixa as despesas do Município do Rio de Janeiro, em desacordo com 
disposições traçadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
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Entende a nobre Parlamentar que tal circunstância constituiria razão 
suficiente para que Vossa Excelência “tome as medidas administrativas e 
legais requeridas pela circunstância, por violação frontal ao artigo 112 da Lei 
Orgânica que tipifica como crime de responsabilidade os atos do Prefeito que 
atentem contra a lei orçamentária (inciso VI) e contra o cumprimento das leis 
em geral (VII). Ademais, observe-se o que dispõe a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (art. 5o caput) ao exigir a compatibilização da LOA com a LDO”.  

O expediente, assim, veio para exame desta Procuradoria-Geral. 

Deflui da narrativa do Ofício de fls. 2, que a ilustre Vereadora – bem 
assim os demais subscritores – vislumbram na mensagem enviada pelo 
Prefeito Municipal desatendimento ao que prescreve o caput do art. 5o da Lei 
Complementar nº 101/2000, que é do seguinte teor: 

“Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma 
compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias 
e com as normas desta Lei Complementar: 
.......................................(omissis)..........................................”

Assim, por conta da alegada desconformidade do Projeto de Lei 
Orçamentária com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 4.146, de 12 de 
maio de 2005), é que os subscritores do Ofício de fls. 2 apontam o cometimento 
das infrações político-administrativas previstas no art. 112, VI e VII, da Lei 
Orgânica do Município do Rio de Janeiro, esperando que Vossa Excelência 
“tome as medidas administrativas e legais requeridas pela circunstância”.

Independentemente do mérito da questão posta e do exame da 
procedência das ponderações levadas a efeito pela ilustre Vereadora, cumpre 
examinar, inicialmente, os limites e as possibilidades da Presidência desta 
Casa Legislativa. 

Assim, conquanto possa ele – a teor do que dispõe o art. 30, II, a, do 
Regimento Interno – aceitar ou recusar as proposições apresentadas, dispõe, 
especificamente, o art. 300 do Regimento Interno desta Casa Legislativa 
que o projeto de lei orçamentária anual, ao ser recebido, deve ser enviado, 
“independentemente de leitura”, ao crivo da Comissão de Finanças, Orçamento 
e Fiscalização Financeira.  Confira-se a dicção de tal dispositivo:

“Art. 300. Recebidos do Poder Executivo, os projetos do plano plurianual, 
diretrizes orçamentárias, orçamento anual e créditos adicionais, serão 
numerados, independentemente de leitura e desde logo enviados 
à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, 
providenciando-se, ainda, a publicação e distribuição em avulso aos 
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Vereadores”.

Assim, independentemente do exame do acerto do alegado no ofício 
de fls. 2, há que se afirmar que, sob o estrito aspecto das normas internas 
de processo legislativo, não caberia ao Presidente, nessa específica hipótese 
– envio de projeto de lei orçamentária anual –, restituir o projeto ao autor. 
Ademais, deflagrado o processo legislativo, com a remessa do feito ao crivo 
da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, não mais 
caberia a determinação de sua restituição por ato do Presidente desta Casa 
Legislativa.         

De outra parte – aqui também independentemente da sua procedência 
– a alegação de cometimento de infração político-administrativa da parte do 
Prefeito Municipal merece uma observação. 

A Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro lista, em seu art. 112, 
as infrações político-administrativas (também chamadas de “crimes de 
responsabilidade”) que podem vir a ser cometidas pelo Prefeito Municipal. 
O  Parágrafo único desse art. 112 que estabelece ainda que “as normas de 
processo e julgamento, bem como a definição desses crimes [rectius, infrações 
político-administrativas], são as estabelecidas pela legislação federal”, no 
caso, o Decreto-lei nº 201/67. 

Pois bem, passando os olhos pelo art. 5o, I, do Decreto-lei nº 201/67, bem 
se vê a inexistência de maiores ritos procedimentais para a instauração de um 
processo de apuração de infração político-administrativa, verbis: 

“Art. 5º ....................................omissis..................................
I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, 
com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante 
for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a 
Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. 
Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao 
substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para 
completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador 
impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante”.

 Pelo exposto, a Presidência da Casa Legislativa não detém qualquer parcela 
de poder para interferir no trâmite de denúncia de prática de suposta infração político-
administrativa do Prefeito, que pode ser deflagrado mediante simples denúncia de 
Vereador, observadas as condições do art. 5o do Decreto-lei nº 201/67. 

Por tais fundamentos, opino no sentido de se comunicar à ilustre 
Vereadora subscritora do Ofício de fls. 2, que a alegada violação cometida 
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pelo Senhor Prefeito deverá ser objeto do devido exame técnico por parte 
das comissões temáticas pertinentes. Ademais, o eventual cometimento de 
infração político-administrativa poderá ser deflagrado por qualquer Vereador, 
observadas as normas legais e regimentais sobre o tema.

À superior consideração. 

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2005.

Flávio Andrade de Carvalho Britto
Subprocurador-Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro
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O trâmite legislativo das leis ditas 
autorizativas

Parecer nº 08/05-FACB 

Ementa: -      Manifestação de Vereadora 
acerca da inconstitucionalidade das chamadas “leis 
autorizativas”, cujos projetos iniciam-se no Poder 
Legislativo e que autorizam o Poder Executivo a 
tomar determinada providência, que já seria  de sua 
competência exclusiva. 
- Posicionamento do Supremo Tribunal Federal, do 
Tribunal de Justiça local e da Procuradoria-Geral de 
Justiça no mesmo sentido da manifestação. 
- Súmula da Comissão de Constituição Justiça e 
Redação do Congresso Nacional impedindo o trâmite 
das leis autorizativas.
- Impossibilidade, por ausência de previsão regimental, 
de transformação compulsória de projeto de lei 
autorizativa em indicação legislativa. 

Senhora Procuradora-Geral,

Trata-se de Ofício da Excelentíssima Vereadora Andréa Gouvêa Vieira 
tecendo considerações acerca da inconstitucionalidade das chamadas “leis 
autorizativas” – leis de iniciativa do Poder Legislativo acerca de temas da 
competência do Poder Executivo – pedindo, por fim, a manifestação desta 
Procuradoria-Geral sobre o tema, além de requerer posicionamento deste 
órgão acerca da seguinte indagação:

“A Comissão de Justiça e Redação, ao concluir pela inconstitucionalidade 
ou ilegalidade das proposições, pode recomendar sua transformação em 
indicação?”

Passo a opinar.
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A ilustre Consulente faz juntar documento (fls. 3/7) denominado 
“Fundamentos contrários à constitucionalidade dos projetos ‘autorizativos’” 
que lista decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, além de manifestações (inclusive do subscritor do 
presente) acerca das chamadas leis autorizativas. 

Com efeito, inúmeras são as decisões do Supremo Tribunal Federal 
e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contrárias às leis autorizativas, 
vislumbrando nelas uma interferência indébita na iniciativa legislativa 
constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo. Nessa toada, tomo a 
liberdade de fazer anexar à presente, manifestação do Procurador de Justiça 
Luiz Otávio de Freitas, a que me referi em meu pronunciamento acostado às 
fls. 5 deste processo.

Muito pouco, portanto, haverá de ser acrescentado à manifestação 
da ilustre Vereadora. Pede-se vênia, tão somente, para tecer as seguintes 
considerações. 

Conforme levantamento procedido pelo Setor de Controle Judicial desta 
Procuradoria-Geral (que se acosta por cópia em anexo),  de março de 2004 a 
setembro de 2005 foram promulgadas cerca de 109 leis autorizativas, no âmbito 
do Município do Rio de Janeiro, tendo sido ajuizadas pelo Prefeito Municipal, 
até a data da pesquisa, 48 representações por inconstitucionalidade. 

Com efeito, o atual Prefeito tem sistematicamente ingressado com 
representações de inconstitucionalidade contra as leis autorizativas por ele 
vetadas e, ao após, promulgadas por esta Câmara Municipal. 

Tais leis, por conta, justamente, dos precedentes dos Tribunais 
Superiores e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
são de difícil defesa, podendo-se afirmar, sem receios, que a quantidade 
de ações declaratórias de inconstitucionalidade propostas contra tais 
leis autorizativas vêm expondo desfavoravelmente esta Casa Legislativa 
carioca perante o Tribunal de Justiça fluminense, conforme publicamente 
afirma seu Presidente, Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, nas sessões 
do Órgão Especial.  

Na verdade, o andamento dos projetos legislativos também termina 
sendo prejudicado com a eclosão dessas leis autorizativas. Com efeito,  seu 
processo legislativo termina por prejudicar o andamento rotineiro da Casa de 
Leis, especialmente porque, vetadas pelo Prefeito, sua apreciação termina por 
trancar a pauta de demais projetos legislativos. 
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       Vale aqui, portanto, registrar que, no âmbito do Congresso Nacional, a 
respectiva Comissão de Constituição, Justiça e de Redação elaborou súmulas 
de entendimentos reiterados buscando desobstruir seus trabalhos técnicos. 
Assim, aquele órgão fracionário editou o Verbete nº 1-a  com o seguinte teor: 
“Projeto de lei, de autoria de Deputado ou Senador, que autoriza o Poder 
Executivo a tomar determinada providência, que é de sua competência 
exclusiva, é inconstitucional”, fazendo morrer na origem o trâmite do processo 
legislativo de proposta manifestamente inadequada1.  

De toda forma, parece ser claro que a adoção de medidas tais no âmbito 
desta Casa Legislativa dependerá de conveniência política, inexistindo 
fórmulas jurídicas próprias que possam, eventualmente, estancar tal tendência 
do legislador carioca.

Com relação à indagação formulada pela Excelentíssima Senhora 
Vereadora Consulente, pode-se afirmar que a transformação de uma lei 
autorizativa, compulsoriamente, em indicação legislativa não encontra 
previsão no Regimento Interno desta Casa Legislativa, podendo haver, quando 
muito,  a menção de que a matéria objeto da proposição seria de indicação. 
De toda forma, nada impediria a criação de tal mecanismo no Regimento 
Interno desta Casa de Leis. 

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2005.

Flávio Andrade de Carvalho Britto
Subprocurador-Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

1 Informações extraídas da obra “O controle legislativo de constitucionalidade”, de Luiz H. 
Cascelli Azevedo. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2001, ,p. 56. 
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PASEP. Duplicidade de numeração a 
servidores diversos. Indenização de 

valores não depositados

Parecer no 01/06-CRTS

Ementa: Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público - PASEP. 1. Servidora cadastrada 
sob número idêntico ao de outra. Perda dos valores 
que deveriam ter sido até então depositados. 2. Art. 
239, da Constituição de 05/10/88. A arrecadação 
decorrente das contribuições para o PIS-PASEP deixou 
de reverter em benefício dos servidores e passou a 
financiar o seguro-desemprego e o abono criado pelo 
§ 3º, restando, contudo, preservados os patrimônios já 
acumulados. 3. Indenização dos valores que deveriam 
ter sido depositados desde a investidura em cargo 
efetivo (01/11/87) até a promulgação da Carta Federal 
(05/10/88). 4. Parecer pelo deferimento do solicitado.

       Senhora Procuradora-Geral,

Solicitada por V. Exa. a me manifestar sobre a consulta formulada pelo 
Exmo. Sr. Primeiro Secretário desta Câmara Municipal acerca da viabilidade 
jurídica do pleito que deu início a este processado, passo a opinar com as 
considerações que se seguem.

I. Introdução

Através do requerimento de fls. 02/04, a interessada, servidora aposentada 
desta Casa de Leis, vem solicitar o pagamento dos valores que lhe seriam 
devidos a título de PASEP e que deixaram de ser depositados no período de 
01/11/87 a 21/09/90.

Como se tem das informações constantes dos autos, ao ingressar na 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro a servidora foi registrada no PASEP sob 
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número idêntico ao de outra servidora.

Essa situação, percebida somente em setembro de 1989, foi aparentemente 
solucionada em 21/09/90, quando a requerente recebeu um novo número de 
PASEP.

Quando se aposentou, e buscou os valores a si devidos a esse título 
(PASEP), a servidora foi surpreendida pela informação de que nenhum saldo 
havia em sua conta do PIS/PASEP.

II. Fundamentação

O PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
– foi criado pela Lei Complementar nº 08, de 03 de dezembro de 1970.

A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios 
deveriam contribuir para o programa mediante o recolhimento mensal ao 
Banco do Brasil (administrador do programa) das parcelas definidas no art. 2º 
da lei complementar; distribuídas, tais contribuições, entre todos os servidores 
efetivos em atividade, em contas individualizadas, observados os critérios 
estabelecidos pela lei (art. 4º).

Essas contas seriam creditadas: i) pela correção monetária anual do saldo 
credor, ii) pelos juros de 3% (três por cento), calculados, anualmente, sobre 
o saldo corrigido dos depósitos e iii) pelo resultado líquido das operações 
realizadas com recursos do programa, deduzidas as despesas administrativas 
e as provisões e reservas cuja constituição fosse indispensável (art. 5º, § 2º).

Ao final de cada ano, contado da abertura da conta, era facultado ao servidor 
o levantamento dos juros e da correção monetária, bem como dos rendimentos 
produzidos pelas operações realizadas com esses recursos (§ 3º).

A liberação do saldo total desses depósitos poderia ser feita por ocasião 
de casamento, aposentadoria, transferência para a reserva, reforma ou invalidez 
do servidor, podendo ser ainda requerida para utilização na compra de casa 
própria (§ 4º).

A partir do exercício financeiro de 1976, os fundos constituídos com os 
recursos do PIS (Programa de Integração Social) e do PASEP foram unificados sob 
a denominação PIS-PASEP, mantidos, contudo, os saldos das contas individuais 
então existentes (Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975).

Com a promulgação da Constituição de 1988, a arrecadação decorrente 
das contribuições para o PIS-PASEP deixou de ser distribuída aos servidores 
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efetivos em atividade e passou a financiar o programa do seguro-desemprego 
e o abono criado pelo art. 239, § 3º, da Carta Federal, restando preservados 
os patrimônios acumulados do programa PIS-PASEP e mantidos os critérios 
de saque (à exceção daquele por motivo de casamento).

Esse é o arcabouço jurídico do PASEP, a regular a formação e a 
distribuição do benefício.

III. A situação da servidora

Em 01/11/87, a interessada foi investida no cargo efetivo de Assistente 
Parlamentar, do quadro de Pessoal da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 
sendo cadastrada no PASEP sob número já vinculado a outra servidora.

Esse problema foi resolvido em 21/09/90, com a emissão de um novo 
número de PASEP para a requerente, mas os depósitos até então realizados 
perderam-se em nome da 1ª titular.

De acordo com as informações prestadas pelo Banco do Brasil, em 
atendimento ao Ofício/DGA/nº 054/2005, da Diretoria-Geral de Administração, 
os valores creditados à primeira inscrição da servidora (1.701.608.886-1) 
beneficiaram a servidora LOURDES DIAS CARDOSO, “que participou 
de todas as distribuições de cotas efetuadas pelo Programa a partir de sua 
inclusão no PASEP”.

Quando a interessada foi novamente cadastrada no PIS-PASEP 
(21/09/90), a arrecadação decorrente dessas contribuições não mais revertiam 
em benefício do servidor, financiando o programa do seguro-desemprego e o 
abono criado pelo art. 139, § 3º, da Constituição.

Assim, quando, por ocasião da aposentadoria, a servidora quis retirar os 
valores existentes em sua conta individual, não encontrou qualquer saldo.

IV. Conclusão

Com efeito, faz jus a requerente aos valores devidos a título de PIS-
PASEP que deixaram de ser depositados no período de 01/11/87 (quando foi 
investida em cargo efetivo nesta Casa) a 05/10/88 (data da promulgação da 
Carta de 1988).

É certo que a partir dessa data a arrecadação decorrente das contribuições 
para o PIS-PASEP deixou de reverter em benefício dos servidores efetivos.
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Não obstante, a Constituição tratou de preservar os patrimônios até então 
acumulados.

Assim sendo, houvesse, a Câmara, regularmente cadastrado a servidora 
quando de seu ingresso nesta Casa, esta contaria, em 05/10/88, com todos os 
valores recolhidos desde 01/11/87 até então.

Faz, portanto, jus, a requerente a esses valores (01/11/87 a 05/10/88), razão 
por que OPINO PELO DEFERIMENTO DO SOLICITADO, NA FORMA DESTE PARECER.

À consideração de Vossa Excelência.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2006.

Claudia Rivolli Thomas de Sá
Procuradora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

VISTO.  Aprovo o Parecer nº 01/06-CRTS, retro.
Encaminhe-se à consideração do Exmº Sr. Primeiro Secretário

Em 17 de janeiro de 2006.

Jania Maria de Souza
Procuradora-Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro
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Revisão de incorporação. 
Cabível nos termos do 

art. 131, II, da Lei nº 94/79
Parecer no 02/06-CRTS

Ementa: Direito de Pessoal. Revisão de Incorporação. 
Art. 131, II, do Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município do Rio de Janeiro. Parecer pela concessão 
do benefício.  

      

 Senhora Procuradora-Geral,

 A consulta encaminhada a esta Casa pelo Exmo. Sr. Primeiro 
Secretário tem por objeto o pedido formulado pela interessada de revisão da 
incorporação por ela adquirida em 12/07/97.

 Pelo que se tem dos autos (fl. 11), a servidora obteve nessa data a 
incorporação integral do cargo em comissão de símbolo DAI-6 dos quadros 
da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e, desde 01/01/05, vem exercendo o 
cargo em comissão de Consultor, símbolo DAS-9, também desta Casa.

Com base nesse novo período de exercício, ela vem requerer a revisão 
daquele direito, na forma do art. 131 do Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município do Rio de Janeiro.

 II

 A situação funcional da servidora, como as normas aplicáveis à hipótese, 
foram examinadas com proficiência e lucidez pela douta Assessoria Jurídica, 
na manifestação de fls. 13/15 (parecer AJU/MCCMM/02/03/00), de cujas 
conclusões, peço, contudo, vênia, de discordar.

 De acordo com o art. 131, II, da Lei nº 94/79, repristinado pela decisão 
proferida na Representação por Inconstitucionalidade nº 51/99, que declarou 
inconstitucional (dentre outros dispositivos) o art. 206 da Lei Orgânica do 
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Município,
“Art. 131 – A vantagem a que se refere o art. 130 será revista, depois de 
assegurada, se o funcionário:
... omissis ...
II – interromper o exercício de cargo em comissão ou função gratificada 
e, posteriormente:
a) computando-se o tempo anterior, vier a completar 15 (quinze) anos de 
exercício de cargo ou função dessa natureza, e:
b) exercer por período superior a 1 (um) ano, cargo ou função dessa natureza 
e de maior remuneração.”       

A revisão prevista nesse dispositivo depende, portanto, da concorrência 
de cinco condições:

i) que o seu beneficiário goze da incorporação integral ou fracionária 
de cargo em comissão ou função gratificada, na forma do art. 129 da Lei nº 
94/79 (ou do art. 205 da Lei Orgânica);

ii) a interrupção do exercício de cargo em comissão ou função 
gratificada;

iii) a posterior retomada do exercício dessas funções;

iv) que, computando-se o tempo anterior, o servidor venha a completar 
quinze anos de exercício de funções dessa natureza, e

v) que o servidor tenha exercido, por período superior a um ano, função 
dessa natureza de maior remuneração.

Tomada em sua literalidade, a exigência de um período de quinze anos 
de exercício de funções fiduciárias (art. 131, II, ‘a’), parece afastar a revisão 
na hipótese destes autos, mas não é essa a interpretação que se deve dar ao 
dispositivo.

Essa norma deve ser entendida junto às demais normas que delineiam a 
figura da incorporação.

O que significa, nesse contexto, o prazo de quinze anos?

Quinze anos é a soma dos períodos interrompidos de permanência em 
cargos em comissão ou funções gratificadas que enseja a incorporação integral 
(art. 129, caput). 

A incorporação integral também pode ser obtida pela permanência nesse 
tipo de função por período contínuo superior a dez anos (art. 129, caput).       



Rev. Direito, Rio de Janeiro, v. 10, n. 15, jan./dez. 2006 233 

O art. 131 estabelece o prazo de quinze anos porque a norma faz expressa 
referência à interrupção do exercício, excluindo, portanto, necessariamente, 
a continuidade.

Assim considerado, esse requisito deve ser compreendido como o tempo 
de exercício em funções fiduciárias necessário à incorporação integral.

Aplicando-se tais conceitos à situação funcional da interessada temos 
que (fl. 11) a mesma goza, desde 12/07/97, da incorporação total do cargo 
em comissão de Oficial de Gabinete, símbolo DAI-6, exercido de 16/06/89 a 
31/07/97.

Em 01/01/05, a servidora foi nomeada para o cargo em comissão de 
Consultor, símbolo DAS-9, que exerce até a presente data.

A requerente, portanto: i) é beneficiária de incorporação, na forma do 
art. 205, caput, da Lei Orgânica (ela adquiriu o direito sob a vigência dessa 
norma); ii) interrompeu o exercício de funções fiduciárias e iii) retomou-o 
em 01/01/05; iv) completou o tempo de exercício necessário à incorporação 
integral e vem gozando desse direito desde 12/07/97; e v) vem exercendo, 
por período superior a um ano, cargo em comissão de maior remuneração 
que a daquele incorporado por ela, REUNINDO, ASSIM, TODAS AS CONDIÇÕES PARA 
A REVISÃO PLEITEADA.

Sob tais fundamentos, OPINO PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NA FORMA DO 
ART. 131, II, DA LEI Nº 94/79.

À consideração de Vossa Excelência.

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2006.

Claudia Rivolli Thomas de Sá
Procuradora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

VISTO. Aprovo o Parecer nº 02/06-CRTS, retro.

Encaminhe-se à consideração do Exmº Sr. Primeiro Secretário.

Em 06 de junho de 2006.
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Auxílio materno-infantil. 
Laudo conclusivo favorável da Co-
missão Verificadora vincula a admi-

nistração pública
Parecer nº 04/05-JMS

Ementa: Auxílio materno-infantil. O número de 
inscrição do estabelecimento de ensino é concedido 
pela Secretaria Estadual de Educação juntamente com a 
expedição do Ato Autorizativo de Funcionamento. O laudo 
conclusivo favorável da Comissão Verificadora vincula a 
Administração e permite o funcionamento, desde logo, do 
estabelecimento, substituindo o Ato Autorizativo. 
Parecer pelo deferimento, com a ressalva da necessidade 
de que, tão-logo seja fornecido pela Secretaria Estadual de 
Educação o número de inscrição da escola, seja o mesmo 
comunicado à administração desta Casa, nos termos do art. 
1º, § 1º da Resolução da Mesa Diretora nº 5145/04. 

Exmo. Sr. Primeiro Secretário

O servidor ..., solicita auxílio materno-infantil em favor de sua filha (fls. 
02).

A Assessoria Jurídica se pronunciou sobre o pedido (fls. 12/13 e 21), 
concluindo que os requisitos estabelecidos na Resolução da Mesa Diretora 
nº 5145/04 não estão plenamente atendidos e sugerindo a oitiva desta 
Procuradoria-Geral, o que foi determinado por V. Exa. às fls. 23. Nesse sentido, 
passo a opinar.

Fundamentação

A Resolução da Mesa Diretora nº 5145/04, em seu artigo 1º, relaciona 
a documentação que todo servidor deve apresentar quando protocolar 



Rev. Direito, Rio de Janeiro, v. 10, n. 15, jan./dez. 2006 235 

requerimento de auxílio materno-infantil. Com efeito, a teor do § 1º do citado 
art. 1º, quando o estabelecimento de ensino se situar fora dos limites do 
Município do Rio de Janeiro, é necessário que conste na declaração expedida 
pela escola o seu número de inscrição concedido pela Secretaria Estadual de 
Educação, requisito que não havia sido cumprido pelo interessado.

Tendo sido cientificado do não-atendimento daquela exigência, o servidor 
juntou aos autos cópia do Parecer nº 002/2003, elaborado pela Câmara de 
Planejamento, Legislação e Normas da Prefeitura de Casimiro de Abreu, o 
qual foi aprovado, por unanimidade, pelo Plenário e subscrito pelo Presidente 
do Conselho Municipal de Educação (fls. 17). O parecer em questão, com base 
no laudo da Comissão Verificadora, opina favoravelmente à autorização de 
funcionamento da Etapa de Educação Infantil, a contar de 18/07/03.

Com efeito, o art. 7º, II da Lei nº 9394/96, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, dispõe: 

 “Art. 7º - O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 
condições:
Omissis
II - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder 
Público;” (grifei).

 Essa mesma Lei dispõe, em seu art. 10, IV e V: 
“Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:
 Omissis.
 IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 
respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os 
estabelecimentos do seu sistema de ensino;
 V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;” 
(grifei).

 Nesse mesmo sentido, o art. 11, III, IV e parágrafo único desse mesmo 
diploma legal dispõem:

“ Art. 11-  Os Municípios incumbir-se-ão de: 
Omissis. III - baixar normas complementares para o seu sistema de 
ensino;
IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu 
sistema de ensino;
Omissis.
Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar 
ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de 
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educação básica.”

Regulamentando os dispositivos supratranscritos, o Conselho Estadual 
de Educação do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, 
expediu a Deliberação CEE nº 231/98, que fixa normas para autorização de 
funcionamento de instituições privadas de Educação Básica, estabelecendo 
a necessidade de parecer favorável da Comissão Verificadora para que o 
estabelecimento de ensino possa obter a Autorização de Funcionamento do 
Poder Público. Essa Autorização, a teor do art. 17 daquela Deliberação é “o 
Ato pelo qual o Poder Público, através do órgão próprio do sistema de ensino 
– estadual ou municipal – permite o funcionamento de instituição privada 
de ensino, de educação básica, no seu âmbito de competência e por tempo 
indeterminado”.

 Assim, na hipótese, verifica-se que o Parecer favorável da Comissão 
Verificadora vincula a Administração, no que tange à autorização para 
funcionamento do estabelecimento de ensino.  Nesse sentido, dispõem o art. 
20, III, alíneas “a” e “b” da Deliberação citada:

“Art. 20 – Observado o disposto no artigo 17, § 1º cabe ao órgão próprio de 
cada sistema de ensino, de imediato, designar ou determinar a designação 
de Comissão Verificadora, através de Ordem de Serviço a ser autuada no 
corpo do processo encarregando-se:
Omissis.
a) na hipótese de conclusão favorável, deve dar pronta ciência ao 
requerente, no corpo do processo, de que aquela permite, automaticamente, 
o funcionamento nas bases discriminadas no laudo conclusivo da Comissão 
Verificadora, até a emissão do Ato Autorizativo pelo Poder Público, a 
quem cabe providenciar sua entrega ao representante legal da mantenedora, 
mediante recibo no corpo do processo;
b)o laudo conclusivo favorável, na forma da alínea acima, substitui, 
para todos os fins, o Ato Autorizativo até a sua expedição, e este último, 
quando emitido, terá consignada a data da emissão do laudo favorável 
como a de início do funcionamento autorizado, exceto na hipótese do § 
3º do art. 18 desta Deliberação;” (grifei).

Nesse contexto, vê-se que o número de inscrição do estabelecimento de 
ensino a ser concedido pela Secretaria Estadual de Educação, estipulado no 
art. 1º, § 1º da Resolução da Mesa Diretora nº 5145/04, é mera consequência 
do Ato de Autorização de Funcionamento, vale dizer, o parecer favorável 
da Comissão Verificadora permite automaticamente que a escola inicie 
suas atividades até a emissão do Ato Autorizativo pelo Poder Público e a 
conseqüente concessão do número de inscrição pela Secretaria Estadual de 
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Educação.  

Conclusão

Desse modo, na esteira da legislação acima colacionada, entendo que 
o parecer favorável da Comissão Verificadora, por ser ato que vincula a 
Administração, pode substituir, em um primeiro momento, o número de 
inscrição que a escola irá obter junto à Secretaria Estadual de Educação. Isso 
porque a concessão do número de inscrição decorre, inafastavelmente, do 
pronunciamento favorável daquele Colegiado. 

Nada obstante, deve ser esclarecido que tão-logo seja concedido o 
número de inscrição ao estabelecimento de ensino deve o servidor informá-lo 
à Administração desta Casa, conforme preceitua o art. 1º, § 1º da Resolução 
da Mesa Diretora nº 5145/04.

É o que se submete à consideração de Vossa Excelência.

Em 13 de junho de 2005.

Jania Maria de Souza
Procuradora-Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro
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Progressão por mérito é incabível a 
servidor aposentado, quando não 

expressa na lei
Parecer nº 05/05-JMS

Ementa: Progressão por mérito, quando não expressa 
na lei, é incabível a servidor aposentado, mormente 
quando a legislação que estabelece essa vantagem é 
posterior a data da aposentação. A lei que regula a fixação 
de proventos é aquela vigente à época da passagem à 
inatividade – Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal. 
Parecer pelo indeferimento.

Exmo. Senhor Primeiro Secretário

 Servidora inativa desta Casa de Leis, requer “mudança de nível, 
conforme cópia do diploma de nível superior em anexo” (fl. 02).

Houve pronunciamento da Assessoria Jurídica sugerindo a oitiva desta 
Procuradoria-Geral (fl. 10), o que foi determinado por V. Exa. à fl. 12. Nesse 
sentido, passo a opinar.

 Pelo que se depreende  dos autos, a interessada requer progressão 
funcional com base no art. 17, II, § 2º, III do Decreto Legislativo nº 152/97, que 
dispõe:

“Art. 17 – O desenvolvimento funcional do servidor do Quadro de Pessoal 
da Câmara Municipal far-se-á por:
Omissis.
II – progressão.
Omissis.
§ 2º - Progressão é o avanço do servidor para os padrões subseqüentes do 
mesmo nível, a cada mil pontos acumulados pelo servidor, observados os 
seguintes critérios:
Omissis.
III – pela prova de conclusão de curso de escolaridade mais elevada que a 
exigida para o cargo, quatro mil pontos;”
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 Para comprovar que possui escolaridade de nível superior, a interessada 
apresenta cópia de Certificado de Conclusão do Curso de Pedagogia, expedido 
pela Fundação Educacional Unificada Campograndense – FEUC, datado de 
04 de junho de 1982 (fl. 4).

 Ocorre que a interessada encontra-se aposentada desde 19/02/92, 
conforme se verifica da cópia da Resolução da Mesa Diretora nº 119/92 (fl. 3) 
e, especificamente para a classe de inativos, o Decreto Legislativo nº 152/97 
traz disposição expressa no art. 3º, Parágrafo único que dispõe:

“Art. 3º - Os servidores aposentados e em disponibilidade serão enquadrados 
na forma prevista neste Decreto Legislativo.
Parágrafo único – Os servidores que na data da publicação deste Decreto 
Legislativo já se encontram aposentados ou com a aposentadoria 
requerida, serão beneficiados com cinco padrões, estabelecido o teto de 
posicionamento no padrão 25.”

 Assim, os servidores que se encontravam aposentados tiveram 
o enquadramento alterado e fixado em padrões, de acordo com a forma 
estabelecida no Decreto Legislativo nº 152/97 e, tanto esses servidores, quantos 
aqueles, que tivessem com a aposentadoria requerida, foram beneficiados com 
cinco padrões, limitado ao padrão 25.

Não previu a legislação, até porque não poderia, o benefício da progressão 
por mérito a servidores já aposentados na data da edição da norma. Isso porque 
o regime da aposentadoria, em regra, é aquele vigente à época em que se 
preencheram as condições para aposentação. Não se pode, dessa maneira, fazer 
retroagir a essa época legislação superveniente, mesmo que mais vantajosa 
para o servidor. Aliás, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, 
consubstanciado na Súmula nº 359, que dispõe:

“Súmula 359 – Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da 
inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o 
servidor civil, reuniu os requisitos necessários.”

 Nesse contexto, não há base legal para conceder-se o pleiteado de 
modo que o pedido deve ser indeferido.

É o que se submete à consideração de Vossa Excelência.

Em 13 de setembro de 2005.

Jania Maria de Souza
Procuradora-Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro
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Entidade sindical. 
Falta de legitimidade ativa para re-
presentar servidor quando não se 

enquadra no Art. 8º, III, CF
Parecer nº 01/06-JMS

Ementa: Entidade sindical que pleiteia direito individual 
de ex-servidor. Falta de legitimação ativa, por não se 
enquadrar na hipótese do art. 8º, III da Constituição 
Federal. Não conhecimento do pedido.
No mérito, a situação funcional do ex-servidor não se 
adequa ao disposto no art. 7º do Decreto Legislativo nº 
478/05, uma vez que, à época de sua aposentação, se 
encontrava na 1ª classe e não na classe mais elevada 
– classe Especial – de sua categoria funcional, como 
exige aquela norma legal. Parecer pelo indeferimento.

Exmo. Senhor Presidente

O SISEP-Rio – Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos do 
Município do Rio de Janeiro solicita “a revisão do enquadramento do 
profissional servidor público..., que se aposentou no cargo de ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO”, acrescentando que o referido servidor “ficou posicionado 
na CLASSE ESPECIAL”, que era a “CLASSE MAIS ELEVADA DE SUA 
CATEGORIA FUNCIONAL.” (fls. 02/03).

 Entende, referida entidade sindical, que, com a edição do Decreto 
Legislativo nº 478/05, o ex-servidor faz jus a ter os proventos calculados na 
forma do art. 7º desse diploma legal.

Foram juntadas aos autos cópias de publicações no DCM do Decreto 
Legislativo nº 152/97 (fls. 04/05) e do Decreto Legislativo nº 478/05 (fl. 06), 
cópia do Voto proferido pelo Conselheiro Jair Lins Netto, no processo de 
aposentadoria do ex-servidor e de outros (fls. 08/10).
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Assim nos chegam os autos para apreciação, o que se fará com as 
considerações que se seguem.

Fundamentação

Preliminar – A legitimidade conferida aos sindicatos, pela 
Carta Federal, diz respeito aos interesses e direitos coletivos 
e individuais da categoria.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a legitimação ativa conferida 
às entidades sindicais pelo art. 8º, III da Constituição Federal, diz respeito à 
defesa dos direitos e interesses individuais da categoria. Assim, os direitos 
passíveis de serem defendidos pelo sindicato, perante a Administração desta 
Casa, devem ser, ainda que individuais, de interesse da categoria, o que 
não é o caso dos autos, onde o interesse em questão é individual e exclusivo 
do ex-servidor e não de toda a categoria a que ele pertence.

Nesse contexto, carece o sindicato de legitimidade para pleitear, em 
nome próprio, direito individual alheio, de modo que o pedido não deve ser 
conhecido. Contudo, em homenagem aos princípios da celeridade e economia 
processual, passo ao exame da questão.

Mérito

 Pela informação da Diretoria de Pessoal, à fl. 19, o ex-servidor, à época 
de sua aposentadoria, estava enquadrado na 1ª classe do cargo de Assistente 
Administrativo, uma vez que contava com 7 anos, 8 meses e 23 dias de serviço 
público (veja-se, também, cópia da Apostila-correção publicada no DCM de 
10/05/93, à fl. 35 do processo CMRJ..., em apenso).

Consultando o processo CMRJ ..., em apenso, em sua folha 128, constata-
se que no Relatório da lavra do eminente Conselheiro do Tribunal de Contas 
deste Município, Jair Lins Netto, que votou pela legalidade, para fins de 
registro da aposentadoria do ex-servidor – cópia desse documento foi juntada 
à inicial pela entidade sindical –, foi mencionado, equivocadamente, que o 
interessado estaria enquadrado na classe Especial de sua categoria funcional. 
Esse equívoco, ao que parece, passou despercebido por esta Casa de Leis.

Com efeito, o Decreto Legislativo nº 478/05, dispõe em seu art. 7º:
“Art. 7º - Os proventos dos servidores que, quando da entrada em vigor 
do Decreto Legislativo nº 152 de 13 de março de 1997, atendiam aos 
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requisitos para aposentadoria e percebiam estipêndios correspondentes 
à classe mais elevada então existente nas respectivas carreiras, serão 
calculados com base na remuneração correspondente à classe mais elevada 
criada pelo Decreto Legislativo nº 152/97.” (grifei).

Portanto, é necessário que o ex-servidor preencha as duas condições 
impostas pela norma para se beneficiar do dispositivo legal supratranscrito, 
quais sejam: atender aos requisitos para aposentadoria, à época do advento do 
Decreto Legislativo nº 152/97, e estar recebendo proventos correspondentes à 
classe mais elevada de sua respectiva carreira, ao tempo da aposentação.

Consoante já se disse alhures, a Diretoria de Pessoal informa, à fl. 19, 
que quando o ex-servidor passou para a inatividade estava ele enquadrado 
na 1ª classe de sua categoria funcional, pois contava, então, com 7 anos, 8 
meses e 23 dias de serviço público. Foi esclarecido, naquela informação, que 
no período da edição do Decreto Legislativo nº 152/97, o servidor teria tempo 
de serviço suficiente para se aposentar.

Desse modo, percebe-se que o ex-servidor não se enquadra na hipótese 
descrita no art. 7º do Decreto Legislativo nº 152/97, uma vez que só preenche 
uma condição imposta pela norma, que respeita ao tempo de serviço para 
aposentadoria. Isso porque, a teor do art. 17, III do Decreto Legislativo nº 
26/91, então vigente, a classe mais elevada das categorias funcionais de todos 
os servidores da Câmara Municipal era a classe Especial, na qual deveriam 
ser enquadrados os servidores que computassem mais de 10 anos de serviço 
público, o que não era o caso do interessado.

Conclusão

À conta do acima exposto, a entidade sindical postulante carece de 
legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, direito individual de ex-
servidor. A legitimação conferida pelo art. 8º, III da Constituição Federal, diz 
respeito à defesa de direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, 
o que não é o caso dos autos, onde o direito pleiteado interessa, tão-só e 
exclusivamente, ao ex-servidor e não a toda a categoria funcional a que 
ele pertence. Por essa razão, o pedido formulado na exordial não deve ser 
conhecido.

 Contudo, se ultrapassada a preliminar suscitada, no mérito o pedido 
deve ser indeferido, em virtude de que, quando da passagem para a inatividade, 
o servidor encontrava-se posicionado na 1ª classe de sua categoria funcional 
– e não na classe mais elevada, a Especial –, deixando de preencher, pois, 
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uma das condições dispostas no art. 7º do Decreto Legislativo nº 478/05.

É este o parecer que se submete à consideração de Vossa Excelência.

Em 27 de janeiro de 2006.

Jania Maria de Souza
Procuradora-Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro
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Relações financeiras entre o Tesouro 
e o Fundo Próprio de Previdência na 
transmissão para o regime contributi-

vo

Parecer nº 01/06-SAFF
Ementa: Direito Previdenciário. Mudança do regime 
de custeio das aposentadorias dos servidores públicos 
e responsabilidade pelo pagamento de prestações 
futuras. Definição do marco temporal que distingue 
as aposentadorias de responsabilidade do Tesouro 
Municipal e do FUNPREVI. Compensação entre 
regimes previdenciários e titularidade do direito 
de crédito às parcelas compensatórias a receber de 
outros sistemas. Abono permanência e isenção de 
contribuição previdenciária: natureza jurídica e sua 
repercussão sobre a responsabilidade pelo custeio.  
Parecer, respectivamente, pela responsabilidade do 
FUNPREVI pelas aposentadorias adquiridas a partir de 
01/01/02, pela titularidade do FUNPREVI para receber 
as parcelas referentes às contribuições previdenciárias 
de outros sistemas e pela consideração do abono 
permanência como parcela estipendial autônoma, sujeita 
às contribuições previdenciárias de lei. 

Senhora Procuradora-Geral 

Cuida o presente processo de consulta formulada pela ilustre Vereadora 
Andréa Gouvêa Vieira, a respeito das relações financeiras entre o Tesouro 
Municipal e o Fundo de Previdência dos Servidores do Município do Rio 
de Janeiro (FUNPREVI), administrado pelo Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município do Rio de Janeiro (PREVI-RIO). 
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1. Histórico

Através do Ofício GVAGV nº 231/2005 (fls. 02), a ilustre Vereadora 
requereu ao Presidente desta Casa Legislativa o encaminhamento de consulta, 
detalhada às fls. 03-04, a respeito de “supostas irregularidades cometidas pelo 
Executivo em relação ao patrimônio do PREVI-RIO e do FUNPREVI”.

Às fls. 03-04, a ilustre Vereadora noticia a existência de processo 
administrativo, no âmbito do Poder Executivo, no qual teriam sido analisadas 
algumas questões relevantes a respeito do regime de previdência do servidor 
municipal, e sobre as quais formulou os seguintes quesitos:

“1 – Sobre o critério de corte para enquadramento dos segurados no novo 
regime de previdência custeado pelo FUNPREVI ou no antigo regime, sob 
a responsabilidade direta do Tesouro Municipal, considerada a legislação 
aplicável à matéria, notadamente a Emenda 20/98, a Lei 9.717/99, a LC 
101/2000, a Lei 4.320/64, e as Leis Municipais 2.805/99 e 3.344/2001;
2 – Se o “abono permanência”, introduzido pela Emenda 41/2003, 
corresponde ipsis literis à isenção de contribuição previdenciária prevista 
na Emenda 20/98, especialmente em relação à obrigação da contribuição 
previdenciária do servidor e patronal.
3 – Se devem ser revistos os “acertos contábeis” entre o Tesouro e o 
FUNPREVI realizados como consta dos autos do Processo 04/000.884/04”

Às fls. 05-10, consta cópia de expediente dirigido pela mesma e combativa 
Vereadora ao Presidente desta Casa Legislativa, solicitando cópia do processo 
administrativo acima citado, além de fazer diversas considerações sobre as 
questões em tela.

Às fls. 11, o Excelentíssimo Senhor Presidente determinou a 
manifestação desta Procuradoria-Geral, ali também constando a distribuição 
ao signatário.

Em seguida, foi juntada, às fls. 13-100, cópia do processo administrativo, 
do seu início até fls. 69, sendo que a última manifestação ali reproduzida é 
datada de 22 de julho do ano passado.  Para melhor compreensão das questões, 
é importante fazer também um relato daquele processo, como segue.

Inicia aquele procedimento por Ofício do Sr. Secretário Municipal de 
Fazenda, no qual solicita à 4ª Procuradoria Setorial a elaboração de parecer que 
elucide os seguintes quesitos, relativamente à interpretação da Lei Municipal 
nº 3344/01:

“O que se deverá ser entendido por “condições necessárias à concessão da 



246 Rev. Direito, Rio de Janeiro, v. 10, n. 15, jan./dez. 2006

(grifei) aposentadoria”, frase constante do “caput” do art. 33?
O inciso IV, artigo 4º estipula que é do Previ-rio as receitas provenientes 
da compensação previdenciária (art. 281 CF/88) com o Regime Geral e 
outros regimes próprios.  É correta a afirmativa de que tais receitas são 
aquelas recebidas e a receber apenas após a vigência da Lei nº 3344/2001, 
sendo por conseguintes as complementares da Administração Direta?  Em 
caso afirmativo, adotar-se-ia o mesmo critério de repartição elencado no 
art. 33”

Em resposta à consulta, foi lançado o Parecer PG/4ªOS/006/2004-RARS, 
da lavra do ilustre Procurador do Município Dr. Ricardo Almeida Ribeiro da 
Silva, que assim concluiu:

“Isto posto, parece-me que o critério de elegibilidade do art. 33 da Lei 3344/01 
deve ser compreendido de modo a considerar-se mantido sob os auspícios 
financeiros do Tesouro Municipal apenas o inativo que, ao aposentar-se, tenha 
consolidado o mesmo valor dos proventos de aposentadoria ao qual fazia 
jus, em caráter integral, antes do advento da data de corte (1º de janeiro de 
2002).  Caso tenha incorporado à sua remuneração da ativa alguma distinção 
pecuniária efetivamente trazida para os seus proventos de aposentadoria após 
a data-marco (o que só é aferível na data da aposentadoria) parece-me que 
tal inativo é de responsabilidade financeira do FUNPREVI, o qual deverá 
arcar com o pagamento da aposentadoria desses funcionários, mediante seus 
próprios recursos.
Quanto à titularidade dos créditos oriundos das compensações 
previdenciárias disciplinadas pela Lei Federal nº 9.796/99, Decreto nº 
3.217/99 e Portaria MPAS nº 6.209/99, entendo que o inciso IV, do art. 
4º, da Lei 3.344/01 não determinou a destinação integral de TODAS as 
compensações previdenciárias percebidas pelo regime próprio municipal 
ao FUNPREVI, valendo sublinhar que a compensação é entre regimes, 
além do que participam do sistema local não só o FUNDO, mas também, 
na condição de pagador imediato de aposentadorias, o Tesouro Municipal, 
o qual figura, em última análise, como garantidor subsidiário do sistema.
Deste modo, ambos afiguram-se titulares das indenizações de caráter 
compensatório derivadas do Regime Geral a cargo da União, e devem 
receber tais créditos de acordo com a vinculação dos inativos às suas 
respectivas responsabilidades, de acordo com os critérios estatuídos no 
art. 33 e acima analisados.”

Submetido tal pronunciamento à apreciação do Sr. Procurador Geral do 
Município, este apôs visto em que aprovou apenas parcialmente as conclusões 
do ilustre Parecerista.   Transcrevem-se a seguir os parágrafos do visto em que 
foram manifestadas as conclusões do Sr. Procurador Geral:
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“Portanto, nesse ponto, divirjo da opinião ora vistada que identificou a 
data de corte para elegibilidade da responsabilidade de pagamento pelo 
Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município do Rio de 
Janeiro pelo dezembro de 2001, o que implicaria em contrariar o texto da 
Emenda nº 20/98, da Lei Federal 9.717/98 e ainda deitar efeitos retroativos 
ao disposto na Lei Municipal nº 2.805/99.
Também divirjo da opinião em relação à titularidade dos créditos relativos 
à compensação previdenciária, tendo em vista que o artigo 4º, inciso IV 
transfere ao FUNPREVI as receitas da compensação previdenciária entre 
Regimes Previdenciários e esta se constitui em reserva técnica relevante para 
custeio de médio e longo prazos das obrigações previdenciárias e não havendo 
qualquer regra constitucional em contrário, considero inaplicável a lógica da 
elegibilidade atinente ao pagamento das aposentadorias acima descrita.
Pelo todo exposto, entendo que o critério de elegibilidade deve considerar 
como de responsabilidade integral do Tesouro Municipal os servidores 
municipais que tenham passado à inatividade e/ou tenham adquirido direito 
a passarem à inatividade em dezembro de 1998, data da publicação e 
entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98 e os demais servidores 
municipais que passaram à inatividade a partir de janeiro de 1999 são de 
responsabilidade do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do 
Município do Rio de Janeiro (FUNPREVI).”

Como conseqüência de tais conclusões, sugeriu o Procurador Geral a 
apuração de eventuais débitos ou créditos do Tesouro Municipal em relação 
ao PREVI-RIO, ou o contrário, para que fossem efetuados os acertos contábeis 
e celebrado termo de ajuste de contas.

Retornando o processo à Secretaria Municipal de Fazenda, o titular 
daquela pasta expediu ofícios ao Controlador Geral do Município e à Secretária 
Municipal de Administração, para que fossem tomadas as providências 
sugeridas pelo Procurador-Geral.  A resposta da SMA está às fls. 30-33 dos 
presentes autos.  Já a manifestação da CGM se encontra às fls. 34, constando 
em seguida o encaminhamento dos autos ao PREVI-RIO, para que fossem 
efetuados os acertos contábeis sugeridos.

É interessante observar que, nas conclusões do visto do Sr. Procurador-
Geral do Município, foi sugerido que, antes de qualquer providência, se desse 
ciência do que constava naqueles autos ao Sr. Prefeito.  No entanto, até onde 
temos cópia daquele administrativo, as providências foram adotadas sem que 
o Chefe do Executivo fosse formalmente informado, numa questão que, como 
é evidente, é da maior importância. 

Em seguida, manifestou-se o então Diretor de Administração e Finanças 
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do PREVI-RIO, expressando sua preocupação quanto a, essencialmente, três 
pontos:

i) a “data de corte” para definição das responsabilidades pelo custeio 
das aposentadorias, no qual o zeloso servidor manifestou discordância com 
relação a ambos os pronunciamentos anteriores (da Procuradoria Setorial e 
do Procurador-Geral);

ii) a compensação previdenciária, no qual manifestou plena concordância 
com o visto do Sr. Procurador-Geral, isto é, entendendo que todo o seu 
montante deve reverter para o FUNPREVI;

iii) o abono permanência, que seria sucessor da isenção de contribuição 
previdenciária, com reflexos sobre o recebimento dessa contribuição, e da 
respectiva parcela patronal, pelo FUNPREVI.

Retornando o feito à Presidência do PREVI-RIO, determinou o Presidente 
daquela Autarquia a realização de diversas diligências de esclarecimento, que 
resultaram nas informações de fls. 43-87, inclusive um estudo atuarial.

Finalmente, a última peça daquele processo que se encontra copiada nos 
presentes autos é um despacho do Presidente do PREVI-RIO à CGM, para 
“conhecimento do acrescido, eventuais considerações e tratamento cabível”,  
e no qual podem ser destacadas as seguintes considerações, que acrescem 
outros elementos à análise:

a) o desembolso, diretamente pelo PREVI-RIO, do pagamento de 
aposentadorias entre 1999 e 2001 (em razão da Lei 2.805/99),  que constituiria 
crédito do PREVI-RIO, e não do Tesouro;

b) a existência de um débito de contribuições patronais do Município 
ao FUNPREVI, em razão, simplesmente, de contribuições não pagas, e que 
deveria ser considerado no ajuste de contas;

c) sugestão de que a PGM complemente os pronunciamentos jurídicos 
anteriores, relativamente à questão do custeio das aposentadorias do período 
que passou a ser considerado como de responsabilidade do FUNPREVI (caso 
prevalecentes as conclusões do Sr. Procurador-Geral, quanto à “data de corte” 
em dezembro de 1998);

d) a existência de um período “descoberto” de fonte de custeio, entre 
a promulgação da Emenda nº 20/98 (dezembro de 1998) e a majoração da 
alíquota de contribuição previdenciária do servidor, de 9% para 11%, ocorrida 
somente em agosto de 1999 (Lei 2.805).
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Este último pronunciamento data de 22/07/05, não se tendo conhecimento 
das providências tomadas posteriormente.

Desta exposição – longa, mas necessária – se pode perceber que as 
seguintes questões devem ser deslindadas no presente Parecer:

1 – a definição da “data de corte” para a determinação da responsabilidade 
pelo custeio das aposentadorias dos servidores municipais;

2 – em coerência com o que for definido no item anterior, a definição 
da titularidade ativa e passiva da parcela “patronal” das contribuições 
previdenciárias, caso devidas, no período contido entre a promulgação da 
Emenda Constitucional nº 20/98 e a vigência da Lei Municipal nº 3344/01;

3 – a quem pertencem os créditos oriundos da compensação previdenciária 
com outros regimes de previdência, isto é, o Regime Geral (INSS) e os 
diversos regimes públicos (da União, dos Estados-membros ou de outros 
Municípios);

4 – quais as conseqüências, sobre as contribuições previdenciárias, da 
criação do chamado “abono permanência”.

Sublinhe-se, antes de tudo, que a apreciação aqui empreendida se cingirá 
aos aspectos jurídicos do tema, procurando responder sempre em abstrato às 
quatro questões acima.  Desse modo, não farei qualquer consideração, em 
concreto, sobre os montantes envolvidos ou sobre as conseqüências financeiras 
das conclusões, bem como as possíveis responsabilizações daí decorrentes, 
que deverão ser efetuadas pelos órgãos próprios.

  Passo a opinar.  

2. Apreciação

2.1 Evolução histórica do sistema previdenciário do Município 
do Rio de Janeiro

 Quando o Município do Rio de Janeiro foi criado, após a fusão 
dos antigos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, o sistema de 
previdência público ainda era um sistema não-contributivo, no qual o 
Tesouro Municipal simplesmente arcava com o pagamento da folha de 
inativos, que era tratada como despesa de pessoal, sem distinção com 
relação aos servidores ativos.  Tal sistema era o comumente praticado 
em todas as unidades da Federação.
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2.1.1  O sistema até 1987 e a criação do PREVI-RIO

 A primeira iniciativa de aperfeiçoamento do sistema previdenciário do 
Município foi a criação do PREVI-RIO, por via da Lei Municipal n° 1.079/87.  
O PREVI-RIO passou a ser o sujeito ativo de uma contribuição previdenciária, 
com alíquota de 9% (nove por cento), descontada exclusivamente dos 
servidores (isto é, sem a parcela patronal).  Quanto às despesas, o PREVI-RIO 
assumiu o pagamento de pensões e de alguns outros benefícios de pequena 
expressão financeira, como o auxílio-funeral, mantendo-se a responsabilidade 
das aposentadorias com o Tesouro Municipal. 

2.1.2 A Constituição de 1988

 A Constituição de 1988, no que hoje pode ser considerado um erro 
histórico, encampou o sistema praticado em quase todas as unidades da 
Federação, de um regime não contributivo, custeado por recursos do Tesouro, 
oriundos dos tributos suportados por toda a população, e sem uma separação 
efetiva entre os recursos gerais e aqueles destinados à previdência.  Em sua 
redação original, a Constituição nada dizia sobre o custeio das aposentadorias, 
fazendo presumir que seriam suportadas unicamente pelo Tesouro de cada 
uma das unidades federadas.

2.1.3 A Emenda Constitucional nº 3, de 1993

 Logo se percebeu que um sistema assim estruturado, sem separação 
entre os recursos ordinários do orçamento e àqueles destinados à Previdência 
do setor público, estaria vedado ao fracasso em pouco tempo.  A Emenda 
Constitucional nº 3, de 17/03/93, passou a prever, ainda que de forma tímida 
e restrita (ao menos numa interpretação literal) aos servidores federais, o 
custeio através de contribuições previdenciárias, ao inserir o § 6º no art. 40 
da Constituição1 , com a seguinte redação:

Art. 40. (omissis)
§ 6º.  As aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais serão 
custeadas com recursos provenientes da União e das contribuições dos 
servidores, na forma da lei.

 Tal alteração, entretanto, não gerou qualquer repercussão imediata na 
forma com que vinham sendo geridos os sistemas públicos de previdência, 
1 Parece haver equívoco no “Visto” do Sr. Procurador-Geral do Município, na parte que consta 
às fls. 21 destes autos, quando afirma que esse parágrafo estaria na redação original da Cons-
tituição, o que não é verdadeiro.
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inclusive o do Município do Rio de Janeiro.

2.1.4  A Lei 9.717/98 – a esdrúxula regulamentação de uma 
reforma constitucional futura 

 Em 27 de novembro de 1998, quando já estava em avançada tramitação 
a proposta de Emenda à Constituição que acabaria se consubstanciando 
na Emenda n° 20, foi promulgada a Lei Federal n° 9.717, que pretendeu 
regulamentar os regimes próprios de previdência da União, dos Estados-
membros e dos Municípios.

 A edição desta Lei representou um inédito e curioso fenômeno no 
Direito Brasileiro, qual seja a regulamentação de Emenda Constitucional que 
só viria a ser promulgada posteriormente.   Como em outras excentricidades 
de nossa História Constitucional, o fato não adveio da ignorância – ao menos 
não isoladamente – mas certamente respondeu a razões inconfessadas de 
conveniência política2 .

 Afora esse vício de origem, a Lei 9.717/98 também tem sido 
duramente criticada por alguns setores da doutrina, que nela vislumbram 
algumas inconstitucionalidades, em especial por lesão ao princípio federativo, 
ao imporem obrigações a Estados-membros e Municípios através de lei 
ordinária.

 Nada obstante, alguns dispositivos desta Lei devem ser transcritos, 
por interessarem à análise ora empreendida.  O art. 1º estabelece, em seu 
inciso II, o financiamento simultâneo por contribuições do ente federativo e 
dos servidores, embora não seja claro quanto à obrigatoriedade ou proporção 
do aporte “patronal”:

Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares 
dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em 
normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio 
financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios:
II - financiamento mediante recursos provenientes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios e das contribuições do pessoal 
civil e militar, ativo, inativo e dos pensionistas, para os seus respectivos 

2 Uma provável explicação para o fenômeno está no fato de ser a Lei 9717/98 oriunda de 
conversão de medida provisória, cuja reedição, após a promulgação da Emenda n° 20, estaria 
vedada pelo art. 246 da Constituição Federal.
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regimes;

 Esta falta de clareza quanto à obrigatoriedade de uma contribuição 
patronal mínima transparece também da redação original do art. 2º da Lei:

Art. 2º.  A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios aos respectivos regimes de previdência social dos servidores 
públicos e dos militares não poderá exceder, a qualquer título, o dobro da 
contribuição do segurado.3 

 Como se vê, embora estabelecendo um teto para a contribuição 
patronal, o legislador não cuidou, naquele momento, de estabelecer um valor 
mínimo, o que só veio a ocorrer por legislação posterior, como será referido 
mais adiante (item 2.1.10).

 O inciso V do art. 1º estabelece a exclusividade da cobertura aos 
servidores públicos titulares de cargo efetivo, afastando, em razão disso, os 
servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, os detentores de 
mandato eletivo e os agentes políticos.

V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e 
a militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o 
pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, 
entre Estados e Municípios e entre Municípios;

 É de se notar, ainda, que a instituição de um fundo próprio de 
previdência, ao menos sob a letra da Lei, restou apenas facultada aos entes 
federativos, não se apresentando como obrigatória, como consta do art. 6º:

Art. 6º Fica facultada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, a constituição de fundos integrados de bens, direitos e ativos, 
com finalidade previdenciária, desde que observados os critérios de que 
trata o artigo 1º e, adicionalmente, os seguintes preceitos:
 I - estabelecimento de estrutura técnico-administrativa, com conselhos de 
administração e fiscal e autonomia financeira;
II - existência de conta do fundo distinta da conta do Tesouro da unidade 
federativa;
III - aporte de capital inicial em valor a ser definido conforme diretrizes 
gerais;
IV - aplicação de recursos, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário 

 3 O Parecer do ilustre Procurador-Geral do Município (fls. 23 destes autos), embora proferido 
em dezembro de 2004, transcreve este dispositivo em sua redação original, sem qualquer 
referência à sua alteração pela Lei 10.887/04.
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Nacional;
V - vedação da utilização de recursos do fundo de bens, direitos e ativos 
para empréstimos de qualquer natureza, inclusive à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, a entidades da administração indireta e 
aos respectivos segurados;
VI - vedação à aplicação de recursos em títulos públicos, com exceção de 
títulos do Governo Federal;
VII - avaliação de bens, direitos e ativos de qualquer natureza integrados 
ao fundo, em conformidade com a Lei 4.320, de 17 de março de 1964 e 
alterações subseqüentes;
VIII - estabelecimento de limites para a taxa de administração, conforme 
parâmetros gerais; 
IX - constituição e extinção do fundo mediante lei. (não sublinhado no 
original)

2.1.5  A Emenda Constitucional n° 20/98 e a introdução do 
sistema contributivo

 O regime contributivo de previdência do setor público, já sinalizado 
pela Emenda n° 3 e pela Lei 9.717/98, veio a efetivamente ganhar assento 
constitucional com a Emenda Constitucional n° 20, de 1998, a qual, pela 
sua amplitude, ficou conhecida como “Reforma Previdenciária”.  O caráter 
contributivo veio claramente instituído pela nova redação dada ao art. 40 da 
Carta Magna

Art. 40.  Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 
assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios 
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

 Como que a reforçar a intenção da reforma empreendida, o constituinte 
derivado cuidou de incluir também o art. 249 na Constituição Federal, embora 
ainda utilizando expressão que denota caráter facultativo:

Art. 249.  Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de 
proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores 
e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir 
fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, 
direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a 
natureza e administração desses fundos. (não sublinhado no original)

 Nota-se, assim, uma profunda mudança, no final de 1998, no perfil 
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do sistema previdenciário brasileiro, emanado da Constituição Federal e 
das normas gerais editadas pela União.  É certo, porém, que a reforma in 
concreto dos regimes próprios de previdência só poderia ser realizada por 
obra do legislador de cada ente federativo, ou seja, através de lei federal para 
a União e de leis estaduais e municipais para os demais entes federativos, 
que, desse modo, teriam respeitadas suas autonomias, legislando conforme 
as peculiaridades locais.

 Neste contexto, parece claro que não se poderia esperar que os entes 
federativos promulgassem, de imediato, as leis que viessem a instituir o novo 
sistema.  É natural, após uma reforma de tal envergadura, que exista um período 
de transição entre o velho e o novo regime, além do necessário tempo para 
debater e elaborar as novas legislações locais.

 Importa, ainda, para o presente trabalho, a disposição constante no § 
1º do art. 3º dessa Emenda Constitucional, que tem o seguinte teor:

Art. 3º- É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer 
tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de 
previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da 
publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção 
destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.
§ 1º.  O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências 
para aposentadoria integral e que opte por permanecer em atividade fará jus 
à isenção de contribuição previdenciária até completar as exigências para 
aposentadoria contidas no art. 40, § 1º, III, a, da Constituição Federal.

 2.1.6 A Lei Municipal 2.805/99

 Tão logo foi promulgada a Emenda Constitucional n° 20, o Legislador 
Municipal se voltou para a elaboração de uma Lei que viesse a adaptar o 
sistema de previdência do Rio de Janeiro – que ainda se estruturava de forma 
não-contributiva – ao novo regime constitucional.  Esta elaboração resultou 
na edição da Lei Municipal nº 2.805/99.

 O caminho escolhido pelo legislador foi a alteração da Lei Municipal 
nº 1.079/87, com dois vetores fundamentais:

i) a inclusão do pagamento de aposentadorias entre as obrigações do 
PREVI-RIO, através da alteração do art. 21 da Lei 1.079/87;

ii) a majoração da contribuição dos servidores, de 9% para 11% da 
remuneração integral (alteração do art. 11 da Lei 1.079/87). 
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 Salta aos olhos, de imediato, a ausência de previsão de uma contribuição 
patronal ao sistema.  A instituição dessa contribuição foi postergada pelo 
legislador para momento posterior ao estudo atuarial obrigatório, como se vê 
do art. 8º da Lei Municipal 2.805/99:

Art. 8º.  O Poder Executivo promoverá elaboração, no prazo de quatro 
meses, de estudo atuarial da despesa presente e futura com os benefícios 
previdenciários, destinado a subsidiar equacionamento do regime próprio 
de previdência dos servidores públicos do Município do Rio de Janeiro, 
considerando a participação contributiva do servidor e do Município nos 
termos da Lei Federal nº 9.717/98.

 Não se tem notícia se tal estudo chegou a ser efetivamente 
realizado, mas, no âmbito da legislação municipal, a “participação 
contributiva do Município” continuou não existindo.  Assim, a “reforma” 
empreendida pela Lei Municipal nº 2.805/99 acabou se limitando ao 
seguinte: o PREVI-RIO, que antes arrecadava 9% da folha de pagamentos 
do Município, responsabilizando-se pelo custeio de pensões e alguns 
outros benefícios de menor expressão financeira,  passou a arrecadar 11% 
para o pagamento de todos estes benefícios e mais as aposentadorias.   
Um simples lançar d´olhos sobre estes dados mostra o equívoco do 
sistema, pois não é preciso ser versado em Economia para perceber que 
um acréscimo de apenas 2% na alíquota de contribuição dos servidores 
seria insuficiente para custear, de imediato, todas as aposentadorias dos 
servidores municipais.

 É certo que o art. 11 da mesma Lei procurou prevenir a dilapidação 
das reservas do PREVI-RIO, embora, pelo que consta dos autos, pareça não 
ter sido observado pela Administração Municipal naquela época:

Art. 11. O patrimônio hoje integrante do acervo do Previ-Rio fica reservado 
à manutenção da autarquia e aplicação dos benefícios constantes do art. 
21 da Lei nº 1.079/87, com a nova redação dada por esta Lei, excluído 
expressamente o mencionado no inciso I, 3, até a ultimação das providências 
previstas no art. 8º, e apreciação pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro 
da proposta dela decorrente.

 Desse modo, pode-se dizer que, entre agosto de 1999 e janeiro de 
2002, o sistema previdenciário funcionou, muito provavelmente, com uma 
dissonância entre a norma e os fatos, pois um desequilíbrio provisório (a 
sustentação do sistema apenas com contribuições dos servidores, e não do ente 
federativo) acabou se perpetuando até a edição da Lei Municipal 3.344/01, 
como se verá a seguir (item 2.1.8).
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2.1.7 A Lei Complementar n° 101/00 (“Lei de Responsabilidade 
Fiscal”)

 Em maio de 2000, veio a lume a Lei Complementar n° 101/00, que 
ficou conhecida como “Lei de Responsabilidade Fiscal”.  Esta Lei, voltada 
precipuamente à responsabilidade da gestão fiscal, tratou também dos regimes 
próprios de previdência dos entes federativos, diante da evidente vinculação 
entre a questão previdenciária e o equilíbrio fiscal dos entes federativos.

 Na Seção intitulada “Das despesas com a seguridade social”, a Lei 
de Responsabilidade Fiscal reafirmou o caráter contributivo da Previdência 
no Brasil, determinando a necessária correlação entre benefícios e fonte de 
custeio, embora admitindo exceções a esta regra geral.  Confira-se:

Art. 24.  Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá 
ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio 
total, nos termos do § 5º do art. 195 da Constituição, atendidas ainda as 
exigências do art. 17.
§ 1º  É dispensado da compensação referida no art. 17 o aumento de despesa 
decorrente de:
I – concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação 
previstas na legislação pertinente;
II – expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados;
III – reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o 
seu valor real.

 No art. 69, essa Lei Complementar repetiu determinações da Lei 
9.717/98 sobre as diretrizes gerais dos regimes próprios de previdência, nos 
seguintes termos:

Art. 69.  O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime 
próprio de previdência social para seus servidores conferir-lhe-á caráter 
contributivo e o organizará com base em normas de contabilidade e atuária 
que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial.

 Não se pode ter por inútil tal repetição, diante das restrições que se 
impõem à Lei 9.717/98, seja por ser anterior à Emenda Constitucional nº 
20/98, seja por ser lei ordinária.  Nenhum destes defeitos está presente na Lei 
Complementar nº 101/00.

2.1.8 A Lei Municipal 3.344/01

 Ainda sob a égide da Emenda Constitucional n° 20/98, o Município 
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do Rio de Janeiro empreendeu nova mudança no sistema de custeio das 
aposentadorias dos servidores municipais, revogando integralmente as Leis 
1.079/87 e 2.805/99, e pondo também fim ao esdrúxulo sistema implantado 
por esta última Lei, de um custeio exclusivamente por contribuições dos 
servidores.

 O art. 1º da Lei definiu com clareza o perfil do novo sistema 
previdenciário, em consonância com as normas gerais:

Art. 1º.  Fica criado o Fundo Especial de Previdência do Município do Rio 
de Janeiro – FUNPREVI, com finalidade específica de prover recursos 
para o pagamento de benefícios previdenciários dos segurados do regime 
próprio de previdência dos servidores públicos do Município do Rio de 
Janeiro e seus dependentes.
Parágrafo único.  Serão observados pelo FUNPREVI os seguintes preceitos 
do regime próprio de previdência:
I – caráter contributivo e solidário de seguridade social, com contribuições 
obrigatórias tanto de servidores como do Município;

 O art. 4º da Lei definiu as receitas do FUNPREVI.  A seguir, 
transcrevem-se os incisos que interessam ao presente trabalho:

Art. 4º.  São receitas do FUNPREVI:
I – contribuições previdenciárias dos segurados e do Município;
IV – receitas provenientes da compensação previdenciária com o Regime 
Geral e com outros regimes próprios;

 O art. 6º, por sua vez, deixou clara a obrigatoriedade da contribuição 
patronal e sua alíquota:

Art. 6º.  São contribuintes obrigatórios do Regime Próprio de Previdência 
do Município do Rio de Janeiro, exclusivamente:
I – os servidores titulares de cargos efetivos do Poder Executivo, inclusive 
Autarquias e Fundações, da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do 
Município, bem como seus Conselheiros; e
II – o Município do Rio de Janeiro, suas Autarquias e Fundações.
§ 1º.  A contribuição mensal obrigatória incidirá sobre a remuneração 
integral percebida pelo servidor, excetuadas as parcelas de caráter eventual, 
sendo de onze por cento para os servidores e de vinte e dois por cento para 
o Município.

 O art. 33, origem normativa da principal discussão apreciada neste 
Parecer, estabelece uma regra de transição entre o regime anterior e o regime 
instituído pela Lei 3.344/01, nos seguintes termos:
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Art. 33.  O Tesouro Municipal repassará ao FUNPREVI, mensalmente, na 
forma prevista nos §§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei, o montante correspondente 
ao pagamento integral das aposentadorias dos servidores já aposentados, 
assim como aquele relativo a futuras aposentadorias dos servidores que, 
na data da vigência desta Lei, já tiverem satisfeito todas as condições 
necessárias à concessão da aposentadoria.
§ 1º.  O total dos repasses a que se refere o caput será deduzido do valor da 
contribuição previdenciária devida pelo Município, relativa aos servidores 
admitidos até a data da vigência desta Lei.
§ 2º.  Fica preservada a obrigatoriedade de recolhimento integral da 
Contribuição Previdenciária prevista no § 1º do art. 6º, relativa aos 
servidores admitidos após a data de vigência desta Lei.

 O art. 46, indicando, uma vez mais, o ambiente de transição entre 
diferentes sistemas, regulou as relações entre o FUNPREVI e o PREVI-RIO, 
relativamente aos direitos e obrigações previdenciários, estabelecendo uma 
relação de sucessão:

Art. 46.  O FUNPREVI é sucessor do PREVI-RIO em seus direitos e 
obrigações previdenciários.

 Finalmente, o art. 53 determinou o início da vigência da Lei 3.344/01 
(indicada como “data de corte” em vários dispositivos anteriores) em 
01/01/02.

2.1.9  A Emenda Constitucional n° 41/03 (a “segunda” Reforma 
Previdenciária)

 Em 19/12/03, foi promulgada uma nova Emenda Constitucional, 
também chamada de “Reforma Previdenciária” (não sem razão, pois o pretexto 
da sua aprovação e parte de seu conteúdo simplesmente repetiram a Emenda nº 
20, como se aquela não tivesse existido).  Esta Emenda teve maior repercussão 
sobre o valor dos benefícios e a contagem de tempo para a aposentadoria de 
servidores públicos.  No que se refere ao custeio dos regimes próprios, foi 
modificado, uma vez mais, o caput do art. 40 da Carta da República, que 
passou a ter a seguinte redação:

Art. 40.  Aos servidores titulares de cargos efetivos da União dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, 
é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 
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financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

 No que interessa mais diretamente aos temas tratados neste estudo, o 
§ 19 deste artigo instituiu o chamado “abono de permanência” para o servidor 
que, mesmo tendo tempo para se aposentar, permaneça em atividade, e o fez 
nos seguintes termos:

§ 19.  O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências 
para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por 
permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente 
ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências 
para a aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

 Idênticas disposições foram estabelecidas no § 5º do art. 2º da Emenda, 
que trouxe regras de transição para os servidores que haviam adquirido 
direitos em virtude da Emenda Constitucional nº 20/98, e ainda no § 1º do art. 
3º, que contém um outro conjunto de regras de transição, este voltado para 
os servidores que tivessem adquirido direitos até a data de promulgação da 
própria Emenda nº 41/03.  Não houve, entretanto, revogação expressa do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 20/98, tampouco do seu § 1º.

Também foi modificado o § 1º do art. 149, para incluir uma estranha 
vinculação da alíquota de contribuição dos servidores dos entes federativos 
à alíquota da contribuição dos servidores federais:

Art. 149. (omissis)
§ 1º.  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, 
cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime 
previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da 
contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

2.1.10 A Lei 10.887/04 e o esclarecimento quanto à 
obrigatoriedade de contribuição patronal aos fundos próprios 
de previdência

 Surpreendentemente, a expressa previsão da obrigatoriedade de uma 
contribuição “patronal” aos regimes próprios de previdência, inclusive com 
a fixação de alíquotas máximas para essa contribuição, só veio em 2004, na 
Lei 10.887.

 Essa Lei, de 18/06/04, teve por escopo a regulamentação de alguns 
pontos da Emenda Constitucional 41/03, alterando ainda disposições da Lei 
9.717/98.
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 Seu art. 4º, embora tenha como destinatários apenas os servidores 
públicos federais, oferece um importante dado para a interpretação da natureza 
do chamado “abono permanência”.  Confira-se:

Art. 4o A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos 
Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção 
do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por 
cento), incidente sobre a totalidade da base de contribuição.
§ 1o Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo 
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas 
em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, 
excluídas:
 IX - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição 
Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional no 41, 
de 19 de dezembro de 2003. (não sublinhado no original)

 A Lei 10.887/04 deu nova redação ao art. 2º da Lei 9.717/98, que 
passou a ser a seguinte:

Art. 2º.  A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos regimes próprios 
de previdência social a que estejam vinculados seus servidores não poderá 
ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao 
dobro desta contribuição.

 Eis aí, finalmente, a previsão expressa de obrigatoriedade e alíquota 
mínima de contribuição, que passou a dar sentido e coerência à exigência 
constitucional de um sistema contributivo de previdência, presente desde a 
Emenda nº 20, quase seis anos anterior.

2.1.11 A Emenda Constitucional n° 47/05 (a “segunda etapa” 
da “segunda” Reforma Previdenciária)

 A Emenda Constitucional nº 47, de 2005, é a culminância de um outro 
curioso fenômeno da recente História Constitucional brasileira: enquanto se 
discutia, no Congresso, a proposta de emenda constitucional que resultou 
na Emenda nº 41, alguns pontos não consensuais foram retirados daquela 
proposta e formaram uma outra, que passou a ser chamada de “PEC paralela”.  
O resultado da “PEC paralela” foi exatamente a Emenda Constitucional nº 
47.

 Em razão dessa esdrúxula tramitação, o art. 6º dessa Emenda assim 
dispõe:
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Art. 6º.  Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos à data de vigência da Emenda 
Constitucional nº 41, de 2003.

 Este dispositivo, por certo, ainda gerará muitos problemas de direito 
intertemporal, especialmente num tema sensível ao fator tempo como é a 
aposentadoria.

 O art. 3º dessa Emenda facultou aos servidores que tenham ingressado 
no serviço público até 16/12/98 a opção por um regime de transição diverso 
que, em alguns casos, pode ser mais favorável que o previsto na Emenda 
Constitucional nº 41.  No que tange ao custeio, entretanto, a Emenda nº 47 
manteve os parâmetros até então vigentes.

2.1.12 Síntese e delimitação dos períodos

 Pelo que se pôde ver neste item, em síntese bastante apertada, várias 
e importantes foram as modificações dos contornos jurídicos do sistema de 
previdência neste Município.  Para o que interessa às questões analisadas 
neste Parecer, especialmente à primeira, podem-se distinguir os seguintes 
períodos para definição de responsabilidades por receitas e despesas do sistema 
previdenciário, as quais designarei por letras maiúsculas, para facilitar as 
referências que se seguirão.

 período termo inicial     termo final 

 A                                       16/12/1998 

 B                  17/12/1998     17/08/1999 

 C                  18/08/1999     31/12/2001 

 D                  01/01/2002   

 Da visualização dessa tabela, podem-se consolidar as seguintes 
informações, que não geram qualquer controvérsia interpretativa:

- No período “A”, o sistema era integralmente não-contributivo.  Embora 
o Município do Rio de Janeiro já tivesse um instituto próprio de previdência, 
e cobrasse contribuição previdenciária (9%) de seus servidores, o instituto 
só se responsabilizava pelo pagamento de pensões, e não de aposentadorias, 
matéria tratada no presente estudo.

- No período “B”, embora a Constituição já determinasse a adoção 
de um sistema contributivo, a legislação municipal ainda não havia sido 
adaptada, de modo que o Tesouro Municipal continuava como único pagador 
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de aposentadorias.

- No período “C”, o PREVI-RIO assumiu a integralidade do pagamento 
das aposentadorias, passando também a perceber a contribuição previdenciária 
pela alíquota de 11% dos servidores, sem parcela patronal.

- No período “D”, passou a existir o FUNPREVI, para o qual passaram 
a ser destinadas as contribuições dos servidores (já existente, de 11%) e do 
Município (“patronal”, de 22%), passando o Fundo a se responsabilizar pelas 
aposentadorias adquiridas a partir do momento da sua vigência, e voltando o 
Tesouro a se responsabilizar pelas aposentadorias adquiridas antes da vigência 
da Lei 3.344/01.

 Para maior clareza, também, esclareço que utilizarei a expressão 
“aposentadoria adquirida” para indicar o dia em que o servidor adquiriu o 
direito à aposentadoria integral4  e voluntária por tempo de serviço (mesmo 
que não a requeira de imediato), e a expressão “aposentadoria efetivada” 
para denotar o dia em que o servidor efetivamente passa à inatividade, sendo 
fixados os seus proventos.

Assentadas tais premissas, passa-se à análise de cada uma das questões 
a serem deslindadas.

2.2 O marco normativo da mudança de responsabilidade pelo 
custeio das aposentadorias

 Como se viu no item 1, acima, existem no Poder Executivo pelo menos 
três entendimentos sobre a questão:

1 – da extinta Procuradoria Setorial junto à Secretaria de Fazenda, a 
qual entende que todas as aposentadorias adquiridas e efetivadas nos períodos 
A, B e C seriam de responsabilidade do Tesouro, quanto às adquiridas nos 
períodos A, B e C, mas efetivadas no período D, seria necessário averiguar, 
caso a caso, o momento de consolidação das parcelas que comporiam os 
proventos, e, finalmente, quanto às aposentadorias adquiridas no momento 
D, a responsabilidade seria sempre do FUNPREVI;

2 – do Procurador-Geral do Município, que entende serem de 
4 Anote-se, por relevante, que esta Procuradoria-Geral já fixou, desde o Parecer n° 08/98-JMS, da 
ilustre pena de Vossa Excelência,  o entendimento de que o perfazimento de tempo para a aposenta-
doria proporcional por tempo de serviço não gera para o servidor qualquer direito à manutenção 
das condições de sua efetivação, enquanto não for formulado o requerimento respectivo.
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responsabilidade do Tesouro somente as aposentadorias adquiridas no período 
A, e do FUNPREVI as adquiridas nos períodos B, C e D,

3 – a da Diretoria de Administração e Finanças do PREVI-RIO, para 
quem seriam de responsabilidade do Tesouro as aposentadorias adquiridas nos 
períodos A, B e C, e somente seriam de responsabilidade do FUNPREVI as 
aposentadorias adquiridas no período D.

 Esta multiplicidade de opiniões já indica que a questão é complexa, 
merecendo detida reflexão, em especial pela gravidade das repercussões que 
tais decisões podem causar sobre o equilíbrio financeiro do FUNPREVI e do 
próprio Tesouro Municipal.

 Analise-se, de início, a criativa distinção sugerida pelo então 
Procurador-Chefe da 4a. Procuradoria Setorial, que diferencia, de um lado, 
os servidores que mantiveram a mesma estrutura remuneratória no momento 
da aquisição do direito e no momento da efetiva aposentação e, de outro, 
aqueles que tiverem a adição de alguma nova parcela de remuneração entre 
um e outro momento. 

 Embora apoiada em razões lógicas, tal distinção, a meu juízo, não 
se sustenta.  Reveja-se o seu ponto de partida, o art. 33 da Lei Municipal 
3.344/01:

Art. 33.  O Tesouro Municipal repassará ao FUNPREVI, mensalmente, na 
forma prevista nos §§ 1° e 2° do art. 6° desta Lei, o montante correspondente 
ao pagamento integral das aposentadorias dos servidores já aposentados, 
assim como aquele relativo a futuras aposentadorias dos servidores, que, 
na data da vigência desta Lei, já tiverem satisfeito todas as condições 
necessárias à concessão da aposentadoria.

 Na visão do douto Procurador que lançou o Parecer PG/4aPS/006/2004-
RARS, a expressão final “da aposentadoria” deve ser lida em conjunto com 
o que dispõe o § 3° do art. 40 da Constituição Federal, que tem a seguinte 
redação:

Art. 40. (omissis)
§ 3° - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão 
calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que 
se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da 
remuneração.

 Da conjugação da locução “da aposentadoria” com a expressão “por 
ocasião da sua concessão”, concluiu o ilustre Parecerista que o marco temporal 
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para definição da responsabilidade pelo custeio da aposentadoria deve ser 
determinado caso a caso, correspondendo à data em que a remuneração do servidor 
se consolidou no valor que depois vem a corresponder aos proventos fixados.

 Não creio, em primeiro lugar, e com a vênia devida, que se possa extrair 
tal conclusão da expressão “da aposentadoria”.  Na verdade, o art. 33 da Lei 
Municipal 3.344/01 e o § 3° do art. 40 da Constituição da República veiculam 
conceitos distintos.   O primeiro trata das “condições necessárias à concessão da 
aposentadoria”, ou seja, do perfazimento dos requisitos de tempo de serviço/
contribuição para que o servidor adquira o direito à aposentadoria, direito esse 
que pode ser exercido de imediato ou em qualquer data futura.  Já o segundo 
trata da forma de cálculo do valor dos proventos, apenas para dizer que deve 
ser observado o cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, e também que 
o valor dos proventos corresponderá à totalidade da remuneração.

 Quando o art. 33 da Lei 3.344/01 fala das “aposentadorias dos 
servidores já aposentados, assim como aquele relativo a futuras aposentadorias 
dos servidores que, na data da vigência desta Lei, já tiverem satisfeito todas 
as condições necessárias à concessão da aposentadoria”, está claramente 
estabelecendo um marco temporal (ou “data de corte”, para utilizar a expressão 
dos Pareceres anteriores) que leva em conta apenas o momento da aquisição 
do direito à aposentadoria, sem perquirir da fixação dos proventos.  Nada 
no texto da Lei autoriza que tal conclusão seja desdobrada para retirar da 
responsabilidade do Tesouro as aposentadorias de servidores que tenham 
obtido acréscimo em sua remuneração em momento posterior à aquisição do 
direito à aposentadoria.

 Trata-se, em suma, da aplicação do vetusto brocardo de Hermenêutica 
Jurídica, segundo o qual ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, 
isto é, onde a lei não distingue não deve o intérprete distinguir.

 Note-se, apenas em abundância, que, para levar às últimas conseqüências 
a lógica daquele Parecer, seria necessário calcular, individualmente, quais 
parcelas da aposentadoria do servidor teriam sido adquiridas no mesmo momento 
da aquisição do direito à aposentadoria, e quais teriam sido adquiridas depois, para 
aí então fazer a repartição proporcional da responsabilidade pela aposentadoria 
– de um mesmo servidor – entre o FUNPREVI e o Tesouro Municipal.  Este 
cálculo individualizado possivelmente seria inviável.  A hipótese, entretanto, 
serve apenas para provar que a tanto, certamente, não chega a Lei. 

 Conclui-se, assim, que a definição do marco temporal deve considerar, 
tão somente, a data em que o servidor adquiriu o direito à aposentadoria, 
independentemente da formação ulterior dos seus proventos, caso o exercício 
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desse direito seja postergado para um outro momento.

 Passa-se então à análise de qual seria a data exata do marco temporal 
que separa as responsabilidades pelo custeio das aposentadorias dos servidores 
públicos do Município do Rio de Janeiro. 

 A questão, como já se viu, encontra previsão expressa na própria Lei 
Municipal n° 3.344/01, no art. 33, o qual, com o visível intuito de estabelecer uma 
regra de transição, determina que serão de responsabilidade do Tesouro todas as 
aposentadorias adquiridas até o início da vigência da Lei, isto é, até 31/12/01. 

 Neste passo, deve-se relembrar uma das lições básicas da 
Hermenêutica, segundo a qual, a despeito de a interpretação ótima ser sempre 
resultado da conjugação de todos os métodos, o primeiro deles a ser utilizado 
deve ser o literal ou gramatical, não porque seja o melhor, mas porque tem o 
importantíssimo papel de definir os limites ou parâmetros dentro dos quais 
serão utilizados os demais métodos.  Em outras palavras, o método literal 
define os resultados possíveis da atividade interpretativa, a serem selecionados 
com o uso dos demais métodos. 

E, de fato, que uma das principais funções do método literal de interpretação 
– seguidamente negligenciada pela doutrina jurídica – é o de estabelecer limites 
para o intérprete, delimitando os resultados possíveis do processo interpretativo.  
É sempre oportuna, neste particular, a lição de Karl Larenz:

“Por conseguinte, o sentido literal a extrair do uso lingüístico geral ou, 
sempre que ele exista, do uso lingüístico especial da lei ou do uso lingüístico 
jurídico geral, serve à interpretação, antes de mais, como uma primeira 
orientação, assinalando, por outro lado, enquanto sentido literal possível 
– quer seja segundo o uso lingüístico de outrora, quer seja segundo o actual 
-,  o limite da interpretação propriamente dita.  Delimita, de certo modo, o 
campo em que se leva a cabo a ulterior actividade do intérprete.”5 

 Não destoa dessa posição a doutrina brasileira, valendo citar, por 
todos, Luís Roberto Barroso:

“É a interpretação gramatical ou literal que delimita o espaço dentro do qual 
o intérprete vai operar, embora isso possa significar zonas hermenêuticas 

5 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gul-
benkian, p. 457.
 6 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 2. ed. São Paulo:  
Saraiva, 1998, p. 122.
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muito extensas.”6 

 Assim, o resultado primeiro da atividade interpretativa não poderia 
ser outro que não o reconhecimento da responsabilidade do FUNPREVI 
apenas pelas aposentadorias adquiridas até a véspera da sua criação, isto é, 
até 31/12/01, data imediatamente anterior à vigência da Lei Municipal n° 
3.344/01.  Solução diversa implicaria o afastamento do disposto no art. 33 da 
Lei 3.344/01, numa verdadeira interpretação contra legem, e por isso só poderia 
ser alcançada através da incidência de norma superior (da Constituição) ou 
mais recente.  

 A conclusão a que chegou o ilustre Procurador-Geral do Município 
não faz menção a qualquer legislação posterior à Lei Municipal n° 3.344/01 
que pudesse afastar a aplicação do art. 33.  O argumento veiculado pelo douto 
Parecerista se apóia na vigência imediata do sistema contributivo que teria sido 
implantado pela Emenda Constitucional n° 20/98.  Tal argumento, por razões 
de ordem lógica, só terá sentido se antes se reconhecer a inconstitucionalidade 
do art. 33 da Lei Municipal n° 3.344/01, na parte em que determina efeitos 
apenas prospectivos à responsabilidade do Fundo, ou, quando menos, sua 
interpretação conforme à Constituição, para deitar efeitos retroativos a essa 
mesma responsabilidade.  Lamentavelmente, com a devida vênia, o ilustre 
Procurador-Geral não explicitou as premissas que levaram ao resultado contra 
legem da interpretação.

 Não vislumbro, todavia, como se possa simplesmente afastar a letra 
expressa da Lei Municipal, para chegar a conclusão exatamente oposta à sua 
interpretação literal.

 Em primeiro lugar, a implantação, pelos entes federativos, de regimes 
próprios de previdência se deu naturalmente de forma gradual, com uma 
transição gradativa do sistema não-contributivo para o sistema contributivo.  
Os sistemas contributivos foram criados pro futuro e, como em toda transição 
de um sistema para outro, quando se tem em mira relações continuativas, é 
certo que continuariam coexistindo o sistema antigo e o novo, até que todos 
os servidores estivessem abrangidos pelo novel regime.

 Exemplo claro dessa implantação gradual, no próprio âmbito 
normativo, é que nem a Emenda Constitucional n° 20/98 (em especial pela 
letra do novo art. 249 da Constituição) nem a Lei 9.717/98 (em sua redação 
original) estabeleceram com clareza a obrigatoriedade da contribuição patronal, 
ou ainda os parâmetros mínimos dessa contribuição. Esta regulação só adveio 
em 2004 – seis anos após a Emenda n° 20/98 – através da Lei 10.887/04. 
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 Assim, eventual retroatividade da responsabilidade dos fundos de 
previdência (e, por conseqüência, das leis instituidoras das contribuições 
respectivas), de modo a assumirem o pagamento de aposentadorias anteriores 
à sua própria criação, dependeria de expressa previsão constitucional.  Não 
havendo tal previsão, há que se respeitar a regra geral da não retroatividade 
das leis, consagrada no art. 1º da Lei de Introdução ao Código Civil e, em 
concreto, aplicada no art. 53 da Lei Municipal nº 3344/01.

 E, no caso específico do Município do Rio de Janeiro, a situação é 
ainda mais clara, pois, não só não há previsão de retroatividade, como a Lei 
Municipal 3.344/01 dispõe exatamente em contrário, isto é, determinando 
a data da sua própria entrada em vigor como marco temporal de divisão 
das responsabilidades entre o regime antigo (Tesouro) e o regime novo 
(FUNPREVI).

 Curiosamente, o Parecer do Sr. Procurador-Geral do Município, às fls. 
26, afirma que as conclusões do seu Colega da Procuradoria Setorial teriam 
“deitado efeitos retroativos ao disposto na Lei Municipal n° 2.805/99” (item 
11 do visto), sem, data venia, se dar conta de que incorre no mesmo equívoco, 
ao dar efeitos retroativos à própria Lei 3.344/01, que só iniciou sua vigência 
em 01/02/02, mas que teria criado um Fundo responsável por aposentadoria 
adquiridas desde 17/12/98, mais de três anos antes.

 Assim, a conclusão a que chego é que a responsabilidade do 
FUNPREVI se circunscreve ao período “D”, isto é, ao custeio das 
aposentadorias adquiridas (leia-se, através do perfazimento dos requisitos 
de tempo de serviço ou contribuição, ainda que não tenha sido formulado 
o requerimento correspondente) a partir de 01/01/02, termo inicial da 
vigência da Lei Municipal n° 3.344/01.

 Há ainda outros dois aspectos que devem ser enfrentados.

 O primeiro aspecto é que, caso viesse a prevalecer a posição do Sr. 
Procurador-Geral do Município, que entende pela aplicabilidade imediata do 
regime contributivo instituído pela Emenda Constitucional n° 20/98, com a 
conseqüente consideração de inconstitucionalidade parcial do art. 33 da Lei 
3.344/01, seria necessário, por um dever de coerência, também recolher ao 
FUNPREVI as contribuições patronais dos períodos “B” e “C”, como, aliás, 
já observou, com notável lucidez, o Presidente do PREVI-RIO (fls. 99).

 O segundo aspecto a ser observado é que, no período “C”, o PREVI-
RIO custeou, com seus próprios recursos, aposentadorias que, caso adotada a 
conclusão do i. Procurador-Geral do Município, seriam de responsabilidade do 
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FUNPREVI.  Por esta razão, o Presidente do PREVI-RIO, em sua manifestação 
de fls. 99, afirma que o FUNPREVI deveria ressarcir tais valores ao PREVI-
RIO, e não ao Tesouro, ainda na hipótese de prevalecerem as conclusões do 
Procurador-Geral do Município.   Ainda a se seguir esse raciocínio, estar-se-
ia falando aqui de três entidades contabilmente distintas, e que em períodos 
diversos custearam aposentadorias dos servidores municipais: o Tesouro 
Municipal, o PREVI-RIO e o FUNPREVI, que foram designados pela Lei 
como responsáveis pelo pagamento de aposentadorias, respectivamente, nos 
períodos A/B, C e D, acima delimitados.

 Embora reconhecendo a absoluta correção do raciocínio do Presidente 
do PREVI-RIO, à luz dos dispositivos legais ate aqui tratados, tenho que 
discordar parcialmente de tal entendimento, diante da expressa disposição do 
art. 46 da Lei Municipal 3.344/01, a cujo teor:

Art. 46.  O FUNPREVI é sucessor do PREVI-RIO em seus direitos e 
obrigações previdenciários.

 Ora, com tal sucessão, operou-se verdadeira confusão (no sentido 
jurídico da palavra) entre os eventuais créditos e débitos recíprocos entre o 
FUNPREVI e o PREVI-RIO.  Desse modo, o crédito referido (relativo ao 
período “C”) não seria dívida do FUNPREVI com o Tesouro e nem o contrário, 
mas um crédito do PREVI-RIO contra o FUNPREVI que se extinguiu, por 
confusão, a partir da vigência da Lei 3.344/01.

2.3 Da compensação entre os regimes previdenciários:  a quem 
pertence essa receita?

 Como é cediço, a Previdência, no Brasil, se estrutura nos seguintes 
regimes:

- o regime geral, aplicável aos trabalhadores regidos pela CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho) e aos servidores públicos não ocupantes 
de cargo efetivo;

- o regime próprio, dos servidores públicos efetivos, existindo tantos 
sistemas quanto forem os entes federativos (União, Estados-membros e 
Municípios) que o adotem e tenham servidores públicos estatutários.

 Da coexistência desses diferentes regimes e sistemas, pode ocorrer 
que um trabalhador contribua durante um tempo para o regime geral e depois 
ingresse no serviço público, vindo a se aposentar, ou ainda o contrário, ou 
seja, alguém que passe pelo serviço público e depois venha a se aposentar pelo 
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regime geral.  Para regular tais situações, a Constituição, a partir da Emenda 
Constitucional n° 20/98, passou a prever a compensação entre os regimes 
previdenciários, nos seguintes termos:

Art. 201. (omissis)
§ 9º.  Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do 
tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, 
rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social 
se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.

 A regulamentação do instituto se deu por via da Lei Federal n° 9.796, 
da qual se transcrevem a seguir os dispositivos que interessam às questões 
aqui analisadas:

Art. 2º.  Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I – regime de origem: o regime previdenciário ao qual o segurado ou 
servidor público esteve vinculado sem que dele receba aposentadoria ou 
tenha gerado pensão para seus dependentes;
II – regime instituidor: o regime previdenciário responsável pela concessão 
e pagamento do benefício de aposentadoria ou pensão dela decorrente a 
segurado ou servidor público ou a seus dependentes com cômputo de tempo 
de contribuição no âmbito do regime de origem. 
Art. 4º.  Cada regime próprio de previdência de servidor público tem 
direito, como regime instituidor, de receber do Regime Geral de Previdência 
Social, enquanto regime de origem, compensação financeira, observado o 
disposto neste artigo.

 Como se vê, nenhuma referência faz a Lei Federal 9796/99 à destinação dos 
recursos auferidos pelos entes federativos em razão da compensação previdenciária.  
A única referência à destinação dos recursos aparece na regulamentação dessa Lei, 
veiculada pelo Decreto nº 3.112/99, no dispositivo a seguir transcrito: 

Art. 21.  Na hipótese de extinção do regime próprio de previdência, os 
valores, inclusive o montante constituído a título de reserva técnica, 
existentes para custear a concessão e manutenção, presente ou futura, de 
benefícios previdenciários, somente poderão ser utilizados no pagamento 
dos benefícios concedidos e dos débitos com o INSS, na constituição do 
fundo previsto no art. 6º da Lei nº 9.717, de 1998, e para cumprimento 
deste Decreto. 
Parágrafo único.  Os recursos financeiros recebidos pelo regime instituidor 
a título de compensação financeira somente poderão ser utilizados no 
pagamento de benefícios previdenciários do respectivo regime e na 
constituição do fundo a que se refere este artigo.
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 Abstraída a duvidosa constitucionalidade desse dispositivo, por 
impor, através de Decreto, restrições à autonomia dos entes federativos, 
a regulamentação federal facultou aos entes federativos duas destinações 
aos recursos oriundos da compensação entre os regimes previdenciários: 
pagamento de benefícios ou constituição do fundo próprio de previdência.  
Como se vê, o Decreto Federal não criou qualquer distinção entre os servidores 
custeados pelo fundo próprio ou pelo Tesouro das entidades federadas.  
Ademais, a destinação ao “pagamento de benefícios” deixa claro que não se 
pode, simplesmente, destinar tais recursos ao caixa do Tesouro, sem que esteja 
vinculado a tal finalidade.

 Seja qual for, entretanto, a legitimidade da limitação estabelecida pelo 
Decreto 3.112/99, fato é que a Lei Municipal 3.344/01 expressou a legítima 
escolha do legislador municipal quanto à destinação dos recursos oriundos 
da compensação, nos seguintes termos:

Art. 4º.  São receitas do FUNPREVI:
IV – receitas provenientes da compensação previdenciária com o Regime 
Geral e com outros regimes próprios;

 A dúvida colocada no processo administrativo copiado às fls.  13-
100 é a seguinte:  estes recursos reverterão integralmente ao FUNPREVI ou 
deverão ser repartidos segundo os critérios do marco temporal estabelecido 
para a divisão da responsabilidade pelo custeio das aposentadorias?

 É necessário notar que a Lei Municipal 3.344/01 possui dispositivo 
específico, que deu adequado tratamento ao tema, e cuja interpretação literal 
não deixa margens de manobra ao intérprete na aplicação de outros métodos.  
De fato, o art. 4º-IV da Lei, já transcrito acima, não comporta interpretações 
diversas.  Ainda que se possa, com fundadas e lógicas razões (como as bem 
expostas pelo Parecer da 4ª PS, copiado às fls. 15-27), propor alterações, de 
lege ferenda, fato é que, à luz da redação vigente da Lei 3.344/01, não há outra 
solução possível que não aquela alvitrada, nos autos do processo administrativo 
acima relatado, pelo Sr. Procurador Geral do Município e pelo Diretor de 
Administração e Finanças do PREVI-RIO.

 Conclui-se, assim, que a receita proveniente da compensação com 
outros regimes previdenciários deve ser integralmente revertida para o 
FUNPREVI. 

2.4 Do abono permanência

 O último ponto a ser dirimido no presente Parecer diz respeito à 
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natureza jurídica do denominado “abono permanência” e sua repercussão 
sobre as contribuições previdenciárias no âmbito deste Município.

 Como visto acima (item 2.1.5), o § 1º do art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 20/98 criou uma hipótese de isenção de contribuição 
previdenciária, para os servidores que, já tendo completado o tempo necessário 
para aposentadoria, optavam por permanecer em serviço.  Assim, ficando 
afastada a hipótese de incidência da contribuição sobre a relação jurídica entre 
aquele servidor e o ente federativo, igualmente ficada afastada a exigência da 
respectiva contribuição “patronal”.

 Com o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, a situação 
jurídica do servidor que, tendo tempo para se aposentar, permanecesse em 
serviço, foi substancialmente modificada.  Como visto no item 2.1.9, acima,  
essa Emenda, em três dispositivos diferentes (§ 19 do art. 40, introduzido no 
texto da Constituição, e § 5º do art. 2º e § 1º do art. 3º da própria Emenda), 
introduziu  o chamado “abono permanência”, dispondo que o mesmo deveria 
ser “equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária”.

 Logo num primeiro exame já se constata, acacianamente, que não 
haveria razão em falar em “sua contribuição previdenciária” se o servidor 
fosse isento dessa contribuição.  O que se verifica, então, é que o constituinte 
derivado substituiu a isenção de contribuição previdenciária pelo abono 
permanência.  

 Em contrário a tal conclusão, se poderia argumentar que, não havendo 
revogação expressa da isenção de contribuição previdenciária, o servidor 
optante por permanecer em serviço seria duplamente beneficiado, ficando 
isento da contribuição previdenciária e, simultaneamente, recebendo o abono 
permanência.  Creio, entretanto, que tal conclusão não poderia prevalecer, 
pelas razões seguintes.

 Embora não tenha havido revogação expressa do dispositivo que 
tratava da isenção de contribuição previdenciária, o próprio instituto foi 
revogado tacitamente.  É princípio geral de direito, positivado na Lei de 
Introdução ao Código Civil, que:

Art. 2º. (omissis)
§ 1º.  A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, 
quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria 
de que tratava a lei anterior.

 Revendo a Emenda Constitucional nº 41/03, nota-se que ela 
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estabeleceu uma disposição permanente (§ 19 do art. 40) e ao mesmo tempo 
tratou da situação dos servidores que adquiriram o direito à aposentadoria até 
a Emenda nº 20/98 (§ 5º do art. 2º da Emenda 41) e até a própria Emenda 41 
(§ 1º do art. 3º).  Não se tem dúvida, assim, que a Emenda Constitucional nº 
41/03 regulou inteiramente a matéria (situação jurídica do servidor que, tendo 
tempo para se aposentar, opta por permanecer em atividade).  A conclusão 
inelutável, que atende também a razões de coerência, é a de que o abono 
permanência efetivamente substituiu a isenção de contribuição previdenciária, 
que restou revogada.

 Desse modo, o servidor em tal situação deverá contribuir para o fundo 
de previdência, recebendo, do Tesouro, o abono permanência de idêntico valor.  
Como se percebe, embora o resultado, para o servidor, seja idêntico na situação 
anterior e na atual, há substancial diferença de natureza entre o instituto da 
isenção de contribuição previdenciária e o abono permanência.  Isto porque 
o fundo de previdência (no caso deste Município, o FUNPREVI) continua 
tendo a receita dessa contribuição, ao passo que o Tesouro passa a ter o ônus 
de pagar o abono ao servidor.  Trata-se, ao cabo, de uma forma indireta de 
transferência de recursos do Tesouro para o Fundo de Previdência.

 Havendo, então, obrigatoriedade de recolhimento da contribuição 
previdenciária para os servidores que, tendo completado tempo para 
aposentadoria, optam por permanecer em serviço, simetricamente será devida 
a contribuição “patronal” do Município, no percentual estabelecido em Lei.

2.5 Resposta aos quesitos formulados

 Após analisar detidamente os temas submetidos a esta Procuradoria-
Geral, cumpre, antes de concluir, responder aos quesitos formulados pela 
ilustre Consulente.

1º  QUESITO: “Sobre o critério de corte para enquadramento dos 
segurados no novo regime de previdência custeado pelo FUNPREVI ou 
no antigo regime, sob a responsabilidade direta do Tesouro Municipal, 
considerada a legislação aplicável à matéria, notadamente a Emenda 20/98, 
a Lei 9.717/99, a LC 101/2000, a Lei 4.320/64, e as Leis Municipais 2.805/99 
e 3.344/2001;

Resposta.  O “critério de corte” é aquele estabelecido pelo art. 33 da Lei 
3.344/01, isto é, são de responsabilidade do FUNPREVI todas as aposentadorias 
de servidores que tenham adquirido o direito (ainda que exercido posteriormente) 
a partir de 01/01/02, cabendo ao Tesouro Municipal reembolsar o FUNPREVI, 
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mensalmente, o valor total das aposentadorias dos servidores que adquiriram o 
direito (ainda que exercido posteriormente) de se aposentar até 31/12/01.

2º QUESITO: Se o “abono permanência”, introduzido pela Emenda 
41/2003, corresponde ipsis literis à isenção de contribuição previdenciária 
prevista na Emenda 20/98, especialmente em relação à obrigação da 
contribuição previdenciária do servidor e patronal.

Resposta.  O abono permanência substitui, mas não se confunde com a isenção 
de contribuição previdenciária, que restou revogada pela Emenda Constitucional nº 
41, de 2003.  Os servidores que, tendo completado os requisitos para aposentadoria, 
optem por permanecer no serviço ativo estão obrigados à contribuir para o 
FUNPREVI, ao passo que o Tesouro Municipal está obrigado a pagar diretamente 
ao servidor o abono permanência, de valor idêntico à contribuição previdenciária, 
e também a pagar a contribuição “patronal” ao FUNPREVI.

3º QUESITO: Se devem ser revistos os “acertos contábeis” entre 
o Tesouro e o FUNPREVI realizados como consta dos autos do Processo 
04/000.884/04.

Resposta:  A resposta a este quesito não contém questão propriamente 
jurídica, refugindo às competências desta Procuradoria-Geral.  Cabe aos órgãos 
de controle interno (Controladoria-Geral) e externo (Câmara Municipal e 
Tribunal de Contas), bem como aos titulares de outros instrumentos de controle 
da Administração (Ministério Público, Poder Judiciário, servidores públicos 
e cidadãos) verificar se os lançamentos contábeis e operações financeiras 
realizadas pelo PREVI-RIO e pelo FUNPREVI refletem adequadamente o 
correto entendimento jurídico sobre as matérias aqui colocadas. 

3. Conclusões 

 De todo o exposto, concluo na forma das proposições a seguir:

a) O regime contributivo de previdência, previsto a partir da Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998, foi implantado no Município do Rio de 
Janeiro, parcialmente, a partir da Lei 2.805/99, e completamente a partir da 
Lei 3.344/01.  A contribuição “patronal” dos entes federativos só passou a 
ter previsão expressa no ordenamento federal a partir de 2004, com a edição 
da Lei 10.887.

b) É válido e eficaz o art. 33 da Lei Municipal 3.344, que estabelece a 
obrigatoriedade de reembolso ao FUNPREVI, pelo Tesouro Municipal, do 
valor total despendido, mês a mês, com o pagamento de aposentadorias de 
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servidores que adquiriram o direito a se aposentar até 31/12/01.

c) As receitas provenientes da compensação com outros regimes 
previdenciários pertencem, integralmente, ao FUNPREVI.

d) Os servidores que, tendo completado os requisitos para aposentadoria, 
optem por permanecer em atividade continuam obrigados ao recolhimento da 
contribuição previdenciária (e o Município continua obrigado ao recolhimento 
da parcela “patronal”), recebendo, em compensação, parcela estipendial de 
idêntico valor, a título de “abono permanência”.

 É o parecer, submetido à elevada consideração de Vossa 
Excelência. 

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2006.

Sérgio Antônio Ferrari Filho
Procurador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

VISTO.  Aprovo o Parecer nº 01/06-SAFF, retro.

Encaminhe-se à consideração do Excelentíssimo Senhor Presidente.
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