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COLABORAÇAO

Do constitucionalismo
suas origens e, sua afirmação

NAILÊ RUSSOMANO DE MENDONÇA LIMA

Professora de Direito Constitucional e
Chefe do Departamento de Direito do Es
tado na Faculdade de DireIto da Univer-

sJdade Federal de Pelotas - RS.

SUMARIO

Origens

Antigüidade

Idade Média

EBtado Moderno

Estado Contemporâneo

Origens

A afirmação do Estado de Direito efetuou-se, concretamente, no
decurso do século XVIII. A evolução politica e social que, naquele pe
ríodo, se opôs ao absolutismo teve como finalidade a criação de gover
nos moderados e sua submissão às Constituições escritas. Sua expressão
renovadora e inovadora materializou-se através dos movimentos revo~

lucionários norte-americano e francês que, por ~ma positividade, exerce·
rem grande influência no cenário estatal, alterando antigos valores,
desfazendo outros e estabelecendo profundas modificações na História
dos povos do Ocidente.

Fixou-se, a partir dessa época, em caráter definitivo. a idéia de uma
Constituição escrita, alicerçando a organização estatal e os direitos da
pessoa humana. Firmou-se, enfim, a linha de pensamento conhecida co
rno constitucionalismo.
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A consciência jurídica e social da necessidade de uma Lei Bâsica,
superior e anterior às demais, tem, em realidade, suas raízes em épo
cas remotas.

De acordo com a lição de AFONSO ARINOS DE MELO iFRANCO,
esta evolução - estendida, em sentido amplo, desde sua gênese até sua
concretização - abrange os seguintes períodos:

1 - Antigüidade;

2 - Idade Média;

3 - Estado Moderno - em que se inserem o Estado Renascentis
ta e o Estado Absoluto;

4 - Estado Contemporâneo.

1 . Antigüidade

Vi&ando a desdobrar cada um dos períodos referidos, focalizaremos,
em seguimento à ordem cronológica, a Antigüidade.

Nela, encontramos um dos primeiros legisladores da História 
MOISÉS -, que emerge no alvorecer das civilizações na condição de
autor de preceitos que teriam influência político-jurídica nos povos pri
mitivos e, ainda, em nossos tempos. JORGE WEBER, em sua História
Universal, afirma que "as leis mais importantes do Pentateuco proce
dem, sem dúvida, do grande MOISl1:S".

AMPERE, citado por GALANTI, diz que "MOISÉS possuía uma cul
tura científica igual à do século XIX ou era inspirado". Em verdade,
sua influência foi tão incisiva entre os povos hebraicos que GARRAUD,
em seus estudos, concluiu que o uso das leis de MOISÉS se tornou ins
piração dos livros de HOMERO, renetiu~se nos costumes primitivos de
Roma, incidiu sobre as tradições dos gauleses e eslavos. Lembrando a
assertiva de MEYER, assevera que a "lei mosaica teve considerável In
fluência sobre o Direito Penal da Idade Média".

Autores há, como JAYME ALTAVILLA, que adotam posição mais
radical. Para estes, a constituição político-religiosa do Velho Testa
mento não se limitou a influenciar as instituições jurídicas da Anti
güidade e da Idade Média, mas, antes, foi além, deixando sua marca
no próprio Direito Moderno. Para verificar a veracidade desta afirma
ção, basta que observemos alguns traços da legislação sob análise. De
terminou noções de justiça. Elaborou critérios de educação e cultura.
Estabeleceu o descamo semanal. Criou dispositivos pertinentes ao Di
reito Internacional. Formulou conceitos processuais e princípios cons
titucionais.

Desta maneira, através do gênio de MOISÉS, os hebreus, embora
rudimentarmente, projetaram suas normas através dos séculos, fazen-
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do com que o escritor, ao ineluir as regras do mosaísmo entre as legis
lações antigas, declarasse: "Os acordos das legislações modernas são
ressaibos dessa época."

Ainda na Antigüidade, dois mil anos antes de CRISTO, na Meso
potâmia, HAMURABI estratificou seu Código, famoso pelo sentido de
seus dispositivos.

Para que tenhamos uma noção nítida de sua alta valoração jurí
dica e moral, basta que distingamos uma norma, reveladora de toda
a acuidade e de toda a psicologia daquele legislador.

Acha-se ela exarada na última divisão do Código em foco e diz res
peito à fixação do saldrw mínimo, que é considerada, contemporanea
mente, uma das maiores conquistas do Direito do Trabalho.

Da índia distante, veio~nos o Código de MANU, inspirado em BRA
MA. Elaborado dez séculos depois do de HAMURABI, não obteve a pro
jeção daquele, cingindo-se de modo mais eJq>ressivo aos limites do mun
do hindu, onde, porém, não se deixou de acentuar a importância social,
econômica e ética do trabalho.

Em sintese, o Código de MANU, praticamente, não inovou, nem
aperfeiçoou nenhum preceito de Direito ou de Justiça.

Sua inclusão neste retrospecto, pois, vale apenas pelo historicismo,
tanto que certos filósofos e doutrinadore.s omitem este documento entre
os principais da legislação da Antigüidade.

Foí entre os romanos que, pela vez primeira, se utilizou a palavra
Constituição. Para a lei constitucional, usavam eles a designação de
"constitutione". Daí surg;u, na Itã1ia, durante o século XVIII, a ex
pressão "costituzione", simbolizando, em sua tradução em diferentes
países, a Lei Básica do Estado.

Precisamente em Roma, no período histórico sob nosso enfoque, o
Direito assumiu sua maior expressão, fruto do elevado senso jurídico
dominante.

Formularam-se nítidos conceitos de Direito Constitucional, embo
ra este ramo do Direito só tivesse obtido seu caráter científico com O'
constitucional1smo clássico do século xvrn.

Assim, rudimentarmente embora, esboçou-se o controle da consti
tucionalidade das leis. Não obstante, foi no campo do Direito Privado-
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em especial do Direito Civil - que os romanos atingiram seu mais alto
nível. O que, em verdade, não lhes subtrai, nem diminui o relevo que
apresentaram na órbita do pensamento jurídico, glG~almente visuali
zado.

Dentre suas construções, aliás, reponta a Lei das XII Tábuas, o
mais importante e sucinto Código de que se tem memória e o que mais
influenciou o Direito atual. Simboliza a proto-história da liberdade. Sua
redação breve facilitou sua· aplkação. Referindo-se amplamente a vá
rios setores e a relações várias, tal como o devem fazer os textos cons
titucionais, tDrnDu~se ajustável a distintas situações e, pois, capaz de
adequar-se às necessidades novas que fossem, gradativa e inexora.vel
mente, surgindo.

Por tudo isto, a Lei das XII Tábuas, na expressão do escritor, foi
para o mundo tal qual a charrua de RÕMULO, tendo o destino de de
limitar, em seu modelo, as eternas fronteiras do Direito Universal.

2. Idade Média

Durante a Idade Média, anseios e aspirações do homem, toda sua
capacidade criativa, enfim, seu nível especulativo, restringiram-se a
certos ambientes. A cultura tornou-se "hermética". Daí por que, ainda
hoje, em nosso meio, se emitem afirmações insólitas, dizendo-se, por
exemplo, que esse período histórico, escassamente promissor, amorteceu
aquelas dimensões. da pessoa hUmana. Estas afirmações, entretanto,
ressentem-se de invalidade, eis que, realmente, as elucubrações do racio
cínio tiveram profunda penetração, para, superada aquela fase, se pro
jetarem também em extensão, rompidos que foram os limites gerado-
res do referido "hermetismo cultural". .

Não se pode negar que, em realidade, o pensamento se achou, du
rante aquele lapso de tempo, limitado pelo misticismo e pela religiosi
dade. No entanto, se daí advieram seqüelas negativas, outras surgiram,
alta e compensadoramente positivas.

Desta maneira, a filosofia política medieval foi drenada para a te0
ria do Direito, donde a conceituação dos direitos da pessoa humana 
contribuição cristã das mais expressivas, eis que dignificou o individuo
que, no Estado da Antigüidade, ainda não surgira como valor isolado,
integrando~se no conceito do grupo.

Dentro deste período, cumpre relembrar a filosofia de TOMAS DE
AQUINO e as concepções políticas que surgiram aUcerçadas no Di
reito Natural relativo.

A filosofia cristã, enfim, reconhecendo o homem como depositário
de direitos intangiveis ao poder temIX>ral, construiu as vigas mestras
da estrutura estatal que, sob o principio do liberalismo, firmaria o Es·
tado Moderno. .
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·No decurso do século XIII, o Papa GREGóRIO IX realizou a pri
meira Codificação do Direito Canônico, cujas normas diziam respeito,
apenas, às ordens religiosas.

Conforme a doutrina pacificamente acentua, não havia, então, um
ambiente propicio a uma noção nítida de Constituição, como Lei Maior
do Estado. O fenômeno decorria da debilidade do próprio Estado, com
primido pela influência do Papado. Numa palavra, pelo predomínio da
Igreja.

Neste ínterim, teve inicio, em terras da Europa, a revolução c0
mercial que, pela sua importância, tanto econômica, como social e po
litica, permitiria a formulação da teoria do mercantilismo, que forta
leceria o Poder Real, servindo de base ao fortalecimento das monarquias
nacionais e, posteriormente, do absolutismo.

Não obstante, se, em plena Idade Média, atravessássemos o Canal
da Mancha, chegando à Inglaterra, ali encon~rariamos, em 1215, o do
cumento que, em que pese às contradições doutrinárias sobre sua na
tureza jurídica, apresentava a feição de uma legitima Lei Fundamental.

Trata-se da Magna Carta, jurada por JOAO SEM TERRA, quarto
filho de HENRIQUE li e de LEONOR da Aquitânia, que não havia sido
contemplada pela herança paterna, e que, antes de ser rei, fora go~

vemador da Irlanda.

Este juramento decorreu das lutas travadas entre a Coroa e o povo
inglês, tendo sido considerado, o documento em si, no panorama oci
dental, como de decisiva importância, acentuando, em nosso meio,
PINTO FERREIRA que o mesmo "encerrou uma época histórica e abriu
outra, devendo ser entendido como a crisálida ou o modelo imperfeito
das Constituições posteriores".

Simbolizando, embora, significativa conquista constitucional da
humanidade, justamente por ser um modelo imperfeito, juristas e his
toriadores há que não lhe emprestam o mesmo valor.

ANDIU: MAUROIS, por exemplo, acentua que "a Magna Carta es
teve longe de ser um documento popular. tanto que não foi traduzida
para o inglês antes do século XVI, tendo sido jurada no século XIII".

Não foi - é de frisar-se - apenas esse retardamento na tradução
do latim para o inglê9 que retratou a carência de seu caráter popular.
Retratou-a, sobretudo, o fato de que, dos sessenta e sete artigos que
nela se contêm, apenas doze beneficiavam o povo. Os restantes diziam
respeito ao clero e à nobreza ... E retratou, ainda, aquela carência o
fato de que foi legitimamente consagrada cinqüenta e dois anos após
seu juramento por JOAO BEM TERRA...
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De resto, nem sempre foi dispensado àquele documento o respeito
devido. Lesaram-no muitas vezes. Ignoraram-no ou relegaram-no a um
segundo plano em não raras ocasiões.

No entanto, apesar de tudo e apesar de todos, a Magna Carta teve
o dom de impor-se, ainda no decurso do período medieval, esquemati
zando princípios que se inseriram no panorama jurídico da Inglaterra e
que estenderam sua influência aos demais países ocidentais.

Em derradeira análise, em pleno século XIII, o espírito jurídico e
democrático do povo inglês ofereceu ao mundo os alicerces do consti
tucionalismo, entregando aos povos livres a Carta - modelo das li
berdades constitucionais.

3. Estado Moderno

As divergências que, durante o período medieval se sucederam, me
diante atritos entre Igreja e Estado, prejudicaram a serenidade in
terna e externa dos povos. Das lutas - como se infere, externas e in
ternas -, surgiu uma nova organização estatal, firmada na teoria do
Mercantilismo, e que caracterizou o denominado Estado Moderno.

A humanidade despertou para grandes e marcantes realizações ar
tísticas e filosóficM. A cultura, enclausurada à era medieval, rompeu
barreiras e expandiu-se, eivada de concepções greco-romanas. Era o
Renascimento que despontava, assinalando a primeira etapa de uma
outra época que seria marcada, posteriormente, pelo absolutismo.

Este, por sinal, mergulha suas raízes no século XVI, eis que os in
convenientes da organização feudal foram então compreendidos em
sua exata extensão. Formularam-se novas teorias e doutrinas. Repon
taram os nomes de MAQUIAVEL e de BODIN.

Conforme ensina AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, por via
de conseqüência, firmaram-se, então, entre outros, os seguintes pon
tos principais:

a) centralização do poder do Estado, pondo fim às estruturas me
dievais~

b) soberania do Estado, com as caracteristicas peculiares à época;

c) limitação do poder estatal (autoUmitação), mediante a fixação
de normas fundamentais.

De todo este contexto, haveriam de surgir mais desvantagens do
que benefícios.

Favoreceu-se a ditadura de CROMWELL, na Inglaterra, e condu
ziu-se o Absolutismo ao exagero, que haveria de chegar a seu clim8Xl
em França, durante o reinado de LUíS XIV.
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Entretanto, no século seguinte, JOHN LOCKE (apontado como o
"pai das idéias liberais"), ao publicar seu livro Ensaio sobre o Governo
Civil, em 1690, deu expressivo passo rumo a um regime verdadeira
mente constitucional e democrático.

As teses que defendeu e que se tornaram clássicas, influenciaram
o pensamento de vários doutrinadores. Principalmente, o de MONTES
QUIEU (CHARLES DE SECONDAT). Este imprimiu-lhes maior nitidez
e amplitude, dando bases exatas ao ideal juridico-politico daquele mo
mento histórico e apontando o rumo que nortearia as revoluções norte
americana e francesa do século XVIII, sobretudo através das páginas
de Do Espírito das Leis.

Foram, na realidade, os filósofos iluministas, adeptos da teoria do
liberalismo - que sucederia, no plano teórico, a teoria do mercanti
lismo - que delinearam os alicerces do Constitucionalismo Clássico, es
truturador do moderno Estado de Direito. Dentre eles, distinguiram-se
VOLTAIRE, ROUSSEAU, SIEYES.

FRANÇOIS MARIE AROUET, Le Jeune, filho de abastada famí
lia parisiense, desde os 23 anos de idade, tornou-se assíduo freqüenta
dor da prisão da Bastilha, onde reivindicava a liberdade do povo. Sob
o pseudônimo de VOLTAIRE (anagrama construído, como é sabido, com
seu próprio nome), ficou conhecido como um dos elementos mais re
presentativos do chamado "Século das Luzes". Homem de espírito pene
trante e irônico, de conhecimentos polimorfos, não foi somente o filó
sofo da História, mas, também, mordaz inimigo da Igreja. Influencia
do pelas idéias de LOCKE, tendia para uma monarquia esclarecida.
Não sendo propriamente um democrata, afirmava, contudo, que os ho
mens são dotados, pela natureza, de direitos iguais quanto à liberdade,
à propriedade e à proteção das leis.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU simboliza, na verdade, um precursor
na dimensão das teorias políticas. Pouco teve de moderado, chegando
sua influência, inclusive, a um dos períodos mais radicais da Revolução
Francesa - o da Convenção. Foi, é de lembrar-se, o único iluminista a
propor o sufrágio universal como a forma de garantir a liberdade de
todos, idéia que expõe, a par de tantas outras, no Contrato Social.

Enfim, EMMANUEL J. SIEYES, abade, formulou com precisão a
Teoria do Poder Constituinte, em seu notável panfleto - Que é o Ter
ceiro Estado?

Através dele, colocou expressiva tônica sobre a necessidade da Cons
tituição escrita, obra do Poder Constituinte Originário, autônomo e, em
princípio, incondicionado.

Seu livro, enfim, serviu de pano de fundo ao espírito revolucio
nário do povo francês, em sua luta contra o absolutismo. Simbolizou,
numa palavra, de acordo com MANOEL GONÇALVES FERREIRA FI
LHO, o manifesto da Revolução Francesa, estando para esta, como está.
o de MARX para a Revolução Russa.

R. In'. legi.l. Ira.ma a. 17 n. 68 out./dez-. 1980 11



Ainda naquela fase de luta contra o antigo regime, sallentaram
se os que ajustaram a doutrina econômica ao liberalismo.

Enquanto, pois, o mercantilismo não chegou a formular uma dou
trina econômica, o liberalismo econômico constituiu-se na primeira es
cola de economistas, teoricamente estruturada.

Entre os principais economistas, salientaram-.se QUESNAY, fun
dador da Escola, GOURNAY, a quem se atribui a célebre frase - "lais
sez falre, laissez passer" -, e ADAM SMITH, escocês, realizador de uma
verdadeira fundamentação teórica do capitalismo contemporâneo.

Foi nesse período, em 1751, que dois iluministas, DIDEROT e
D'ALEMBERT, conseguiram reunir os trabalhos de 130 doutrinadores
e teóricos, na obra A Grande Enciclopédia das Ciências, das Artes e dos
Oficios.

Erigira-se, então, um decisivo marco na luta contra o absolutismo
e, consoante ARNALDO iFASOLI FILHO, muito especialmente, contra a
opressão exercida pelo clero e que fora colocada em cheque, tanto nas
regiões metropolitanas, como nas colônias.

Ainda naquele lapso de tempo, o absolutismo europeu embebeu-se
das idéias propagadas pelos filósofos iluministas. Acataram~nas diversos
soberanos, resultando daí reformas de caráter social. Houve, nestes paí
ses, a "reforma do Estado pelo Estado".

Caracterizou-se este movimento como sendo o "despotismo escla
recido", cujos mais famosos representantes foram FREDERICO II, da
Prússia; CATARINA lI, da Rússia; JOSÉ II, da Austria e o Marquês de
Pombal, em PortugaL Embora os soberanos - ou ministros - tenham
endossado as teses iluministas, dando origem a um regime de governo
típico do século XVIII, no fundo, visaram a assegurar a continuidade
de seu poder, já agora ajustado às novas contingências históricas.

Ao fim e ao cabo, porém, o século XVIII escoava-se, conduzido pela
teoria do liberalismo, pela Filosofia Racionalista, pelo constituciona
lismo.

Nascia o Estado Contemporâneo.

4. Estado Contemporâneo

Marcou o Estado Contemporâneo a dominância das Constituições
escritas, nele repontando, como já tivemos oportunidade de observar, a
influência decisiva dos movimentos revolucionários norte-americano e
francês.

12 R. Inf. legill. BrCllília a. 17 n. 68 oul./dp. 1980



A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1891, embo
ra não prioritâria no tempo, foi a grande fonte inspiradora de normas,
que, hoje, simbolizam mais do que um patrimônio histórico, mais do
que um patrimônio da pessoa humana, porque representam um patri
mônio da própria humanidade.

Tiveram início, àquela época, os "ciclos constitucionais", que nos
mostram, em sew detalhes, o evolver do constitucionalismo.

"Ciclo constitucional", como no-lo assevera PINTO FERREIRA, é
a série de fenômenos harrnonicamente desenvolvidos num determinado
Estado, em seu plano estrutural, e que se caracteriza por sua autenti
cidade, pela marca peculiar, pelo fato de apresentar-se como modelo
ante outros Estados.

1: de observar-se que houve um "ciclo constitucional" muito antes
do período que nos encontramos a visualizar, ou seja, o inglês. Suas ori
gens encontram-se, consoante observamos. na Idade Média, traduzin
do-se sua especificidade, de maneira primordial, pela influência dos cos
tumes, dos usos e das tradições, címentados ao largo dos séculos, que
vieram a criar a técnica da monarquia parlamentar.

Os "ciclos constitucionais" paralelos ou sucessivos, individualiza
dos mas não exclusivos, como foi aquele, tiveram suas raízes, insis
timos, no século XVIII.

Bem no-lo comprovam o "ciclo constitucional norte-americano" 
do qualadveio a técnica da república presidencial e federativa, bem co
mo a afirmação definitiva do controle judicial da constitucionalidade
das leis e o "ciclo constitucional francês", que apresentou ao mundo a
técnica da república parlamentar, eis que ambos - ciclos constitucio
nais norte-americano e francês - são coincidentes, de alto a baixo, com
o surgimento do constitucionalismo.

Posteriormente, na organização constitucional dos povos, insinua
ram-se outros "ciclos constitucionais".

Há, destarte, o "ciclo constitucional germânico", iniciado após a
Primeira Grande Guerra e que provocou a superação da democracia U
beral, afirmando os novos direitos, os direitos econômicos e sociais. Numa
palavra, a democracia social.

E há, ainda, como refere o jurista, o "ciclo constitucional soviéti
co", cujas origens também, à semelhança do anterior, se encontram pró
ximas de nós, porquanto se iniciou com a Revolução Russa de 1917.
Tendo .estabelecido o socialismo proletário e a planificação estatal, ê
peculiar à URSS e aos países por ela influenciados, econômica e polltlea
·mente, não se tendo amoldado, em sua essencialidade, por contrastes
ideológicos, às democracias ocidentais.
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5. Consideração final

Resumida e superficialmente, este foi o caminho seguido pelo cons
titucionalismo, ao longo dos tempos.

Partindo de formas simples, atingiu, progressivamente, maior com
plexidade e amplitude maior. Alcançou sua caracterização científica
para, nos tempos atuais, chegar à generalização de suas teorias.

Ressaltou-se, portanto, o predomínio das Constituições escritas so
bre o ordenamento jurídico de cada Estado - com todas as conseqüên
cias positivas que daí advêm -, afirmando-se, como já o acentuamos,
o constitucionalismo.

Através deste ligeiro retrospecto, podemos concluir que as conquis
tas dos povos democráticos têm suas origens no Direito dos povos de r0
das as épocas, sendo, numa palavra, a síntese das realizações sociais, ju
rídicas e políticas da humanidade.

Por tudo isto - por seu sentido e por sua alta valoração -, afir
mado hoje, será confirmado no amanhã. Tudo porquanto, em que pese
às inelutáveis mutações e adaptações às novas necessidades, o consti
tucionalismo esteve sempre sublinhado por um denominador comum:
o de buscar a efetiva realização do Direito e a adequação da Liberdade
- abstratamente considerada - às exigências fundamentais do ser
humano.
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I - Introdução

Toda a doutrina do liberalismo está sustentada no dogma da separação de
poderes e, de modo bem cristalizado, o seu ingresso formal na estrutura positiva
das Constituições data da Constituição francesa, que repete o artigo 16 da De
claração dos Direitos do Homem:

"Toda sociedade que não assegura a garantia dos direitos nem a
separação de poderes não possui Constituição."

O liberalismo e, bem assim, o princípio de separação, que é o seu esteio,
sofreram, historicamente, embates e vicissitudes que alremram sobremodb sua
valoração, marcando-lhes fases características enquanto evolução do pensa
mtnto e da prática constitucional. Do século XVIII aos dias de hoje, a pátina
da História alterou o matiz do princípio, envolvendo-o no halo idealizado das
construções que se ligam à luta pelos ideais de liberdade política. Sem dúvida,
representou o seu papel histórico. Agora, é necessário que se tenha claro, a
sua qualidade de técnica submetida aos requisitos novos de equilíbrio politico
e acomodação a esquemas constitucionais, cuja doutrina já não assenta em
razões preponderantes de formalismo, sob pena de que ele venha a se tomar
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a contradição dos direitos SOCIaIS, em condições de ser utilizado como meca
nismo eficiente de todas as forças conservadoras e reacionárias em oposição à
concretização destes direitos, como técnica obstrncionista do avanço e do p~
gresso das instituições.

Sob este aspecto, o constitucionalismo moderno afasta-se da direção do
individualismo tradicional, favorecido e amparado pela separação clássica ~

claramente, enveredada pelos caminhos do social - "ao sopro do socialismo"
como já antecipara RUI -, visando não apenas a afiançar ao homem os seus
direitos fundamentais perante o Estado (princípio liberal), mas sobretudo a
resguardar a participação do homem na formação da vontade do Estado (prin
cipio democrático) e a conduzir o aparelho estatal para uma democracia efetiva,
que pressupõe nOvas técnicas de distribuição de poderes, de resto, o único
modo de realizar o princípio de que "todo o poder emana do povo".

11 - Alguns aspectos da evolução do problema

O principio da separação dos poderes não resiste, em confronto de teorias
mais modernas, ou mesmo, diante de algumas técnicas presentes em textos cons
titucionais, à defesa do seu rigor doutrinário ou de sua romântica tradição.

Destas técnicas, que alguns consideram sistema de freios e contrapesos,
constituindo um mecanismo corretivo dos efeitos do princípio da separação,
podem ser extraídos exemplos que assinalam a tendência da prática constitu
cional, voltada para a busca de equilíbrio da estrutura de poder do Estado.

O veto, a aprovação de determinadas nomeações, o controle da consti
tucionalidade das leis, o indulto, o processo legislativo compreendendo a ela
boração de leis delegadas, de decretos-leis, a substituição do Congresso ou de
suas Casas aos Tribunais, no julgamento de determinados crimes, especialmente
os de responsabilidade, o estabelecimento de regras de funcionamento, através
de regimentos, entre vários outros exemplos, atestam o mecanismo de inter
ferência e de interpenetração das esferas de competência do Legislativo, do
Executivo e do Judiciário, demonstrando a inexistência de paredes doutrinárias
que os conservem, CCI!lOO ilhas ou como arqujpélagos, na melhor~ alheios
à realidade constitucional, para já não falar dessa outra realidade mais con
creta que compreende a síntese de múltiplas detenninações - econômicas,
sociais e politicas -, sugerindo os nítidos contornos do poder, efetivamente
considerado. Ainda no semestre passado, tive o ensejo de discorrer sobre o
papel dessas forças sociais, neste sentido de poder criador.

Os teóricos do Estado, modemamente, afastam-se, pois, desse tipo de
esquema mecanicista ou estratificador da ordem política. Se se pode criticar o
aceito de suas elaborações, não se pode, de outra parte, deixar de reconhecer
que as suas concepções evolvem para acentuar a solidariedade íntima das
instituições políticas e demonstrar que o Estado moderno está revitalizado de
princípios mais profundos e democráticos que reconciliam a personalidade com
o poder.

De um lado, sustentando a preservação da unidade do poder, está o pu
blicista alemão JELLINEK, que afirma a indivisibilidade do poder, pois este

16 R. f"'. f.gi... Bralílicl a. 17 n. 68 out.Jdu. 1980



não se divide subjetivamente, nem mesmo como atiVlidade; o que se divide é o
objeto do poder, ao qual se dirige a atividade estatal. Quando muito há divisão
de competência; nunca, porém, divisão de poderes.

De outro lado, aparecem os defensores da separação relativa, com supre
macia do Legislativo, que reconhecem a separação subjetiva de órgãos que
levam a efeito as distintas funções estatais, de vez que a completa separação
de poderes levaria à dissolução da unidade estatal e ao dilaceramento do corpo
do Estado (BLUNTSCHLl). Tais defensores das doutrinas chamadas orga~

nicistas, entre eles SAVIGNY e GIERKE, sem embargo da honestidade com
que a abraçaram e sustentam e do amor que tenham à liberdade, não puderam
evitar as críticas que se lhes fizeram aos fundamentos pelo que conteDham de
limitação à liberdade individual e de favorecimento ao arbítrio absolutista.

De toda sorte, o cerne do problema hoje, ressalvadas as soluções que não
extrapolam o sentido nominalista que nelas se contém, é essa questão oon~
vertida da liberdOOe contra o Estado ou, de outro modo, da liberdade no Estado.
De maneira que a tendênoia OOJlItemporânea é a de procurm- formas de supe
ração que constituam uma ordem qualit&tivamente su.perior deii:aDização pOlí
bica do E~o e que rompam com o fOlTIl3lismo jurídico ense' de incomu
nicabilidades pretensas em benefício de um processo real e prameipação a
nível político. A nível da superação da antinomia indivídu~Estaao, reporto-me
à tentativa de interpretação do papel das foo-ças SOOÍia.'i5 como fonte do Direito.
A nível concreto das tendências atuais de solução viável desses cemas, o
alvitre parece encaminhar-se para as altemativoas de formas ~ taristas,
mais conrentâneas à.s exigências do Estado moderno.

De qualquer maneira, o alcance compreensivo de todos estes problemas
nunca será cabal enquanto não se tiver precisado o "parti pris" de MONTES.
QUIEU e as categorias que este tenha estabelecido para pensar a História que
vivia e a realidade que pretendia interpretar.

IH - Um breve reparo histórico

:E: célebre o texto contido no Capítulo VI, do Livro XI, Do Espírito das
Leis, e bem conhecida a teoria que pretende que todo bom governo há que
distinguir rigorosamente o Legislativo do Executivo e do Judiciário. Bem C~
nhecido, também, o fato de que MONTESQUIEU, para a sua racionalização
doutrinária, havia se inspirado na análise da realidade política e constitucional
inglesa que já adotara o princípio. A ressalva à questão da fonte vem a pr~

p6sito do eventual estabelecimento do "parti pris" de MONTESQUIEU, pois,
como se sabe, alguns renomados pensadores têm pretendido que MONTES
QUIEU, para a elaboração das bases teóricas do princípio, ou bem laborou
sobre um equívoco de interpretação e, neste caso, o mais fecundo equívoco da
história das idéias políticas (v. MIRKINE-GUETZ:E:VITCH), ou distorceu,
deliberadamente, essa mesma realidade, servindo talvez a determinados inte
resses de classe.

Adiante é meu propósito tentar estabelecer tal "parti pris". Antes, é neces
sário um retrospecto da situação histórica em que germinaram essas idéias.
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Conforme descreve BüNAVIDES, a Inglaterra, com os seus barões e sua
nobreza nunca ofuscada, não abolira o feudalismo e o rei não lograra ainda,
ou jamais, abater a aristocracia e sujeitá-Ia ao seu domínio, como no continente,
onde o monarca, depois de destruir a supremacia feudal dos fidalgos, se colocara
ostensivamente em contraposição às classes não privilegiadas. :e que nas ilhas
britânicas os barões feudais se aliaram ao povo, para combater as pretensões
do absolutismo real, precisamente ao contrário do que se deu na Europa, onde
(} rei teria pactuado com as classes populares para everter a independência, a
liberdade e o poderio da nobreza, liquidando-a politicamente.

Entre o rei e o povo já não medeava, pois, aquela aristocracia feudal de
cabeça erguida, senão fidalgos pensionistas da munificência real, aduladores
cortesãos que conservavam tão-somente (} pomposo brilho de seus títulos e que
alimentavam sua pretensa altivez na tradição já deposta das antigas g16rias
feudais.

O hiato profundo que se formou entre (} rei e (} povo, depois de abatida,
portanto, a independência política da nobreza, deu à revolução liberal-demo
crática européia feição inteiramente distinta daquela que ocorreu na Inglaterra.

Os povos europeus pediam também a liberdade tanto quanto o inglês.
E no exemplo das bem sucedidas reivindicações inglesas do século XVII, que
instauraram definitivamente o sistema liberal, buscavam a base teórica de suas
aspirações.

Foram encontrá-Ia ao engendrarem a técnica da divisão de poderes, pois
a unidade do poder, Se abertamente esposada, como na Inglaterra, por parte da
aristocracia, implicaria, no continente, em sua remoção do monarca para o
povo. Queriam assim evitar que o poder recaísse no povo. Estabelecida. a
antinomia roberano-povo, do seio deste destaca-se uma clalSSe: a burguesia. Esta
pretende escalar o poder, amparando-se constitucionalmente na técnica sepa
ratista.

Este quadro, pintado com palavras talvez um pouco adjetivas de BONA
VIDES, presta-se, contudo, a permitir a observação do procedómento doutri
nário e polítiro de MONTESQUIEU de modo a definir a que fins serviu a sua
teoria.

IV - O "parti pis" de MONTESQUIEU

EISENMANN é o autor da tese de que a teoria de MONTESQUIEU, e
muito particularmente o conhecido capítulo sobre a Constituição da Inglaterra
(Do Espírito d& Leis'à?:' VI, Liv. Xl), engendrou um verdadeiro mito: O
mim da oopM'ação dos eres. O ídeário politico propagado par gerações de
tratadistas, divulgando o seu gênio uma teoria do equilíbrio aos poderes, de
tal modo dispostos que o poder seria o limite do próprio poder, leva à coinci
dência de um regime, no qual seria rigorosamente assegurada esta separação
dos poderes. Assim, exis tiriam três poderes: o Executivo (o rei, os seus minis
tros), o Legislativo (a câmara baixa e a câmara alta) e o Judiciário (o corpo
de magistrados). Cada poder recobriria exatamente uma esfera pr6pria, isto
é, uma função própria, sem qualquer interferência. Cada poder sacia assegurado
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em cada esfem por um órgão rigorosamente distinto dos outros órgãos. Não só
não se poderia conceber nenhuma interferência recíproca de um poder sobre
o outro, como nenhum membro de um poderia ser responsável perante o outro.

EISENMANN, entretanto, demonstra que esta teoria não existia em
MONTESQUIEU pela leitura de seus próprios textos, onde aparece:

1. Que o Executivo interfere no Legislativo, porque o rei goza do direito
de veto - "Se o Poder Executivo não tem o direito de vetar os empreendimen
tos do corpo legislativo, este último seria despótico porque, como pode atribuir
a si pr6prio todo o poder que possa imaginar, destruiria todos os demais
poderes" (Do Espírito das Leis, VI, XI, pág. 186).

2. Que o Legislativo pode, em certa medida, exercer um direito de vigi
lância sobre o Executivo, pois controla a aplicação das leis que votou e, sem
que se trate de "responsabilidade ministerial", pode pedir contas aOs ministros
perante o Parlamento - "Porém, se num Estado livre, o Poder Legislativo não
deve ter o direito de sustar o Poder Executivo, tem o direito e deve ter a
faculdade de examinar de que maneira as leis que promulga devem ser exe
cutadas. Esta é a vantagem que este govemo possui sobre o de Creta e o da
Lacedemônia, onde os cosmos e os éforos não prestam contas de sua adminis
tração" (Do Espírito das Leis, VI, XI, pág. 186).

3. Que o Legislativo interfere seriamente DO Judiciário, pois, em três
circunstâncias particulares, erige-se em tribunal: em todas as matérias, os no
bres, cuja dignidade é necessário proteger de todo o contato com as opiniões
dos magistrados populares, serão julgados pelos seus pares da câmara alta; em
matéria de anistia; e em matéria de processos políticos, que serão julgados
perante o tribunal da câmara alta, sob a acusação da câmara baixa - "Os
poderosos estão sempre expostos à inveja e, se fossem julgados pelo povo, não
fruiriam do privilégio que, num Estado livre, o mais humilde cidadão possui
de ser julgado pelos seus pares. Cumpre, portanto, que os nobres sejam levados
não diante dos tribunais ordinários da nação, mas diante da parte do corpo
legislativo composta de nobres" (Do Espírito das Leis, VI, Xl, pág. 187); "Po
deria acontecer que a lei, que é ao mesmo tempo clarividente e cega, fosse em
certos casos muito rigorosa... ];;, portanto, a parte do corpo legislativo, que
noutra ocasião dissemos ser um tribunal necessário, que aqui também é neces
sária; l:abe à sua autoridade suprema moderar a lei em favor dela pr6pria,
pronunciando.a menos rigorosamente do que ela" (Do Espírito das Leis, VI,
XI, pág. 187); "Poderia ainda ocorrer que algum cidadão, nos negócios públi
cos, violasse os direitos do povo, cometendo crimes que os magistrados estabe
lecidos não saberiam ou não pocleriam punir. Porém, em geral, o Poder Legis
lativo não pode julgar e pode ainda menos neste caso específico, em que se
apresenta a parte interessada que é o povo. Assim, o Poder Legislativo s6 pode
ser acusador. Mas diante de que ele acusaria? Rebaixar-se-ia diante dos tri
bunais da lei, que lhe são inferiores e compostos, além disso, de pessoas que,
sendo povo como ele, seriam impressionadaS pela autoridade de tão poderoso
acusador? Não; para conservar a dignidade do povo e a segurança do indivíduo,
é mister que a parte legislativa do povo faça suas acusações diante da parte
legislativa dos nobres, a qual não possui nem os mesmos interesses que ele,
nem as mesmas paixões" (Do Espírito das Leis, VI, XI, págs. 187-188).
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A primeira demonstração de EISEN:MANN, com exemplos extraídos do
próprio texto de MONTESQUIEU, revela que com tais interferências já não
aparece tão pura a propalada separação. Mas, ele vai mais adiante, procurando
demonstrar, com igual método, que em MONTESQUIEU não se tratava de
separação, mas de combinação, de fusão, e de ligação dos poderes - "Eis,
assim, a constituição fundamental do governo de que falamos. O corpo legis
lativo, sendo composto de duas partes, uma paralisará a outra por sua mútua
faculdade de impedir. Todas as duas serão paralisadas peIo Poder Executivo,
que o será, por sua vez, pelo Poder Legislativo. Estes três poderes deveriam
formar uma pausa ou uma inação. Mas como, pelo m:Mmento necessário das
coisas, eles são obrigados a caminhar, serão forçados a caminhar de acordo"
(Do Espírito das Leiy, VI, XI, pág. 188).

O fato é que, com esta demonstração, EISENMANN leva a compreender,
ainda COm as palavras de MONTESQUIEU - "O poder de julgar não deve ser
outorgado a um Senado permanente, mas exercido por pessoas extmídas do
corpo do povo, num certo período do ano, de modo prescrito pela lei, para
formar um tribunal que dure apenas o tempo necessário. Desta maneira, o
poder de julgar, tão terrível entre os homens, não estando ligado nem a uma
certa situação, nem a uma certa profissão, torna-se, por assim dizer, invisível e
nulo" (Do Espírito das Leis, VI, XI, pág. 182), primeiro que o Poder Judiciário
não é um poder no sentido próprio e, em segundo lugar, que existem realmente
dois poderes: o Executivo e o Legislativo. Dois poderes, mas três potênaias
- "Assim, em Veneza, ao grande conselho cabe a legislação; ao pregaài, a exe
cução; aos quarantia, o poder de julgar. Mas o mal é que esses tri6unais dife
rentes são formados por magistrados do mesmo corpo, o que quase faz com
que componham o mesmo poder" (Do Espírito das Leis, VI, XI, pág, 182): o
rei, a câmara alta e a câmara baixa, ou, em outras palavras: o rei, a nobreza
e o povo, para colocar em cena as figuras do pacto a que antes se referiu com
o texto de BONAVIDES.

Tomando essas considerações de EISENMANN, o filósofo francês LOUIS
ALTHUSSER interpreta muito judiciosamente e com muito melhor argumen
tação: é aqui, diz ele, que EISENMANN mostra de maneira muito convincente
que o verdadeiro objetivo de MONTESQUIEU é precisamente a combinação,
a ligação destas três potências. ~ que se trata, assevera, em primeiro lugar, de
um problema politico de relações de forças e não de um problema jurídico
relativo à definição da legalidade e das suas esferas. Assim se esclarece o
famoso problema do governo moderado. A moderação, a verdadeira moderação,
não é nem a estrita separação dos poderes nem a preocupação e o respeito
jurídico da legalidade. A moderação (recorde-se o trecho já citado sobre Ve
neza) é uma coisa completamente diferente: não é o simples respeito pela
legalidade, é o equilíbrio dos poderes, isto é, a divisão dos poderes entre as
potências, e a limitação ou moderação das pretensões de uma potência pelo
poder das outras. E afinal, conclui ALTIlUSSER, a famosa separação dos
poderes não passa da divisão ponderada do poder entre potências determinadas:
o rei, a nobreza, o povo,

Neste passo é preciso ter em mente o reparo histórico que se fez linhas
atrás com o auxílio de BONAVIDES e, sobretudo, aquela indagação quanto aos
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fins a que servia o Senhor BARÃO DE LA BMDE ET DE MONTESQUIEU.
A conclusão de BONAVIDES, aparentemente simplista, segundo a qual MON
TESQUIEU abraçav~ a solução intermediária, relativista, que, de um lado,
afastava o despotismo do rei, e, de outro, não entregava o poder ao povo,
embora verdadeira, não está justificada consistentemente. A resposta de
ALTHUSSER é, além de tudo, interessantemente criativa. E ele a coloca, a
partir de uma pergunta em tudo pertinente: em benefício de quem se faz a
divisão? Contentando-se em revelar, sob as aparências míticas da separação
dali poderes, a operação real de uma divisão dos poderes entre diferentes forças
políticas, corre-se o risco de alimentar a ilusão de uma divisão natural que se
explica por si e responde a uma eqüidade evidente. Passou-se dos poderes às
potências. Mudaram os termos? O problema continua o mesmo: trata·se sempre
de equilíbrio e de divisão. Este o último mito a denunciar.

O que pode esclarecer o significado desta divisão e dos seus pressupostos
é, bem entendido, o fato de em MONTESQUIEU se tratar de combinação de
potências e não de separação de poderes, de se examinar quais são, entre todas
as interferências possíveis de um poder sobre outro, entre todas as combinações
possíveis dos poderes entre si, as interferências e as combinações absoluta
mente excluídas.

A primeira combinação excluída, a.ponta ALTHUSSER, é que o Legislativo
possa uSl.lJ'lXU" os poderes do Executivo: o que, por si, consumaria de imediato
a perda da monarquia no despotismo popUlar - "O Poder Executivo, como
dissemos, deve participar da legislação através do direito de veto, sem o que
seria despojado de· suas prerrogativll.5. Mas se o Poder Legislativo participar
da execução, o Poder Executivo estará igualmente perdido" (Do Espírito i1aI
Leis, VI, XI, pág. 188); "se não houvesse monarca, e se o Poder Executivo
fosse confiado a certo número de pessoas extraídas do corpo leg!slativo, não
haveria mais liberdade" (idem). Entretanto, a inversa não é verdadeira, pois
MONTESQUIEU admite que a monarquia possa subsistir e mesmo conser
var a sua moderação, se o rei detiver, além do Executivo, o Poder Legislativo
- "Na maior parte dos reinos da Europa, o governo é moderado, porque o prín.
cipe, que tem os dois primeiros poderes, deixa a seus súditos o exercício do
terceiro" (idem).

A segunda combinação excluída, prossegue ALTHUSSER, é mais célebre,
mas, tida por demasiado evidente, é, por esse fato, mal compreendida. Diz
respeito à detenção do Judiciário pelo Executivo, pelo rei. Aí, ele ainda se
apóia no texto de MONTESQUIEU - "'Nos Estados desp6ticos, o pr6prio prín
cipe pode julgar. Não o pode nas monarquias: a Constituição seria destruída,
os poderes intermedi.áJ,ios dependentes, wniquilados" (Do Espírito das Leis,
Capo V, Livro VI, pág. 103), fazendo-o a prop6sito de demonstrar, no caso,
que basta aproximar esta exclUSão e a sua razão (se o rei julga, os corpos inter
mediários serão aniquilfldoo), por um lado, da disposição que chama os nobres
perante o único tribunal dos seus pares, por outro lado, das desgraças cujo
privilégio o déspota reserva aos grandes. para se perceber que esta cláusula
particular, que priva o rei do poder de julgar, interessa antes de mais à pro
teção dos nobres contra o arbítrio político e jurídico do príncipe.
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Razão por que, atento à pergunta que se autoformulara - em vantagem
de quem se opera a divisão? -, postula avançar a sua solução. t que, consi
deradas não já as forças invocadas na combinação de MONTESQUIEU. mas
as forças reais que existem efetivamente, verifica-se. forçosamente, que a no
breza ganha com o seu projeto duas vantagens consideráveis: enquanto classe.
toma-se diretamente uma força política reconhecida na câmara alta; torna~se

também, não só pela cláusula que exclui do poder real o exercício da atividade
jurisdicional, como pela que reserva este poder à câmara alta, quando os
nobres estão em causa, urna classe cujo futuro pessoal, a posição social, os pri
vilégios e as distinções são garantidos contra as violências do rei e do povo.
Desta forma, na sua vida, nas suas famílias e noS seus bens, os nobres estarão
ao abrigo tanto do rei como do povo. Não se poderia garantir melhor as con
dições de perenidade de uma classe decadente a quem a história arrancava
as suas antigas prerrogativas e já as disputava.

A contrapartida destas certezas é uma outra certeza, finaliza ALTHUSSER,
mas desta vez para uso do rei: a certeza de que o monarca será protegido pela
defesa social e política da nobreza contra as revoluções populares; a certeza
de que não se encontrará na situação do déspota abandonado, só, em face do
seu povo e das suas paixões. Se o rei quiser compreender a lição do despo
tismo, compreenderá que o seu futuro vale bem uma nobreza.

V - Consideraçóes finais

A análise althusseriana parece brigar com a análise de BONAVIDES sobre
a direção do pacto pós-feudalismo. Todavia, a oposição é apenas aparente,
porque o que a História tem revelado é que a antinomia perpetuada é a que
opõe o soberano ao povo. Ficará sempre a dúvida quanto a saber se MONTES
QUIEU queria o poder para os fidalgos decadentes ou para a burguesia ascen
dente. O fato é que a interpretação que ele, distorcidamente, emprestou à
Constituição inglesa serviu aos fins da revolução incipiente e ao descontenta
mento que lavrava contra o despotismo opressor.
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Sobre os direitos humanos
no Estado intervencionista

Desembargador ALCINO PINTO FALcÃO

1. Considerações preliminares. Da intervenção do E8UukJ, no tempo e no espaço

o Estado moderno, a partir da 1~ Guerra Mundial - de que resultou um
"nouveI esprit économique et social", no dizer do magiar F. DE KIRÁLY (1)
-, coloriu-se de imerveocionismo, a ponto de a dristrlnção entre um pais de outro
- dos mais ou menos intervencionistas - residir apenas em apurar o grau de
intensidade de uma mesma tinta, quer a de cor pastel, quer a de tonalidade
mais viva, mas sempre sendo a mesma cor. Certo, uns ainda procuram maltizar

3.9 Painel do 1.9 Congresso Brasileiro de Direito Constitucional, em São Bernardo do
camPO, SP, aos 24 de junho de 1980. Tema central do Congresso: "Reconstitucionallzação
do Pais". O presente trabalho foi elaborado para a intervenção oral do Autor. (Prazo
de quinZe minutos, concedido a cada membro do Painel,)

(1) Cf. sua. contribuição, em Reeaeil d'Etudes sur les SOUFCes du Droit en I'Honneur
de FI'aJl9CIis: Geny, tomo m, pág. 111.
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a fachada com cores de liberalismo do século passado, mas no interior o que
se depara nada mais será do que intervencionismo crescente, como se com isso
se mudasse a realidade das coisas ... Os Estados Unidos são um exemplo disso,
como, com precisão, adverte KARL LOEWENSTEIN (2), com sua inconcussa
autoridade, pois que jurista que assiste e leciona, quer naquele país, quer no
natal, ao impugnar uma crença bem difundida no exterior (weit verbreitete
Claube) de que os E-stados Unidos conrtinuem a ser o pllJI'aíso da liwe empresa,
o que s6 em mui limitada medida corresp,onde aos fatos ("nur in sehr begrenz
tem Ausmass den Tatsachen entspricht').

De fato, naquele vasto país, por vezes paradoxal, contraditório, a ponto
de poder ser acusado de cultivar uma hipocrisia "dirigida", o intervencionismo
se depara com freqüência cansativa em numerosos setores; uma tradição colo
nial inglesa, que remontará aos tempos de CARLOS I, de regular numerosas
profissões e atividades, fixando-lhes os ganhos, tudo taruando, a ponto de o
autor norte-americano WALTON H. HAMILTON (3) ser levado a afirmar
que, "no tempo de Lorde HALE, todas as atividades abrangidas pelo que nós
chamamos comércio, eram públicas e todas sujeitas a controle de preços" 
uma tradição insular a permitir que os Estados (antigas colÔnias) norte-ame
ricanos legislassem minuciosamente sobre preços (uma relação de leis de oito
dos treze Estados nos fornece a Harvard Law Review, vaI. 33, pág. 838).

Claro que essa tradição, como conseqüência das idéias liberais triunfantes
com a Revolução Francesa, veio a ser suspensa, na América do Norte, como
nos outros países, dando foros de cidade ao '1aissez-faire" do liberalismo eco
nÔmico. Suspensa, mas não abolida - pois COm a crise posterior à 1~ Guerra
afinal, lá nos Estados Unidos, também veio o "New Deal", fazendo funcionar
a todo vapor a máquina intervencionista do Estado (já agora, principalmente,
o Federal, pois que os problemas a enfrentar ultrapassavam a linha raiana dos
singelos Estados), concluindo-se que a vetusta Constituição Federal, através
da aparentemente pouco importante "commerce clause" nela inscrita, continha
uma fonte de poder suficiente para o intervencionismo federal. Expressiva
mente, entre muitos que observam o fenômeno, ROBERT L. STEIN, que
escreveu uma longa e exaustiva monografia sobre aquela cláusula ('), observa

(2) Com grande ênfase, em seu estudo vindo à lume em Arehiv des otfentUchen Re
ehts, voI. 86, pág. 408. Por igual, ANDR:d: et SUZANNE TONC, em Le Sy,teme
CoDl!ititlltionnel des ~ts·UnJa d'Amériqne, voI. I, págs. 200/215, observam que,
não obstante continuar &. repetir-se que "o que é bom para os negócios cons
titui o bem da nação", a praxe é outra, a do crescente Interv:enctonlsmo (1e
contrOle admlnistrattf sur l'économfe nationale, contrôle qui va se développer
peu à peu, non sa.ns à-coups d'ailleurs, et donner au droit amértcaln et fi. l'é
conomie américa1ne un de leurs trafts les plus orfginaux).

(3) &mudo sob o tltulo "Affectatlons with a pubUc lnterest", publicado no voI. 39
(930) do YaIe Law .Joumal, págs. 1.089 a 1.094.

Não vi esse número do aludido perfódico, tendo tirado a passagem transcrita de
Cases OD PubUc UtlUty ReruJation, segunda ed1çio, pág. 15), editados e anotados
por F'RANCIS X. WEI.CH e outros.

(4) Sob o tltuIo "The oommeroe clause a.nd the national economy", vindo à luz na
Hanard Law Bevlew (&nO de 1946) e posteriormente integrando o volume "se
lected Es.says on ConstltutlonaI Law", editado pela mesma revista.
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inicialmente que, «... quer seja do agrado ou não dos advogados e juízes, a
filosofia e a teoria econÔmica sucumbem aos fatos, desde que o público seja
afetado; quando este começa a sofrer, como resultado de uma irre!rtrita liber
dade de empresa, apela por socOrro à única organização protetora de que dis
põe, o Governo" .. e quando os protestos se tomam suficientemente fortes, , ,
o Congresso intervém (Congress aeted)" - rematando seu opulento traballio
com a observação de que esse revigoramento da cláusula, na verdade, é uma
restauração de exercício de Poder Legislativo, já admitido no texto da velha
Constituição, segundo o que já teriam imaginado os que escreveram a cláusula
(as understood by those who wrote it) e conforme ao espírito com que foi
redigida a velha Constituição (in which it was written). Por isso, a interven
ção legislativa através de ampla interpretação dos poderes Ínsitos na cláusula
será uso de poderes antigos, sem constituir nova doutrina (any novel doctrine),
ficando, porém, o traço marcante (que, penso eu, serve para distinguir de
outros regimes, em que a intervenção é imperativa ou pelo menos programá.
tica) de que a cláusula não compele o Congresso a intervir, apenas afasta
obstáculos no caminho do processo democrático (impediments in the way of
the democratic process).

Sem dúvida há, e sempre se depararão, saudosistas do "laissez-faire" e
alguns indo ao extremo de profetizar a sua volta, como o conhecido ERNESTO
J. P. BENN, ainda nesta segunda metade do século sustentando (õ): "Para
retomar o exemplo do termômetro, assim como a saúde não pode ser readqui
rida manipulando-se a coluna do mercúrio, da mesma forma a prosperidade
não se obterá jamais forjando os preços de maneira inaturaL Os homens polí
ticos, após a Guerra, se acomodaram com a convicção de que a doutrina do
1aissez-faire", como qualquer outra humana, terá sem dúvida suas imperfeições,
mas depois de vinte anos de planificações que resultaram na destruição com
pleta do comércio de ultramar e redução relevante de quase toda espécie de
comércio, a moda política do futuro set'á provavelmente endereçada a tomá-Ia
moda do dia," (Grifos meus.)

Refere-se esse autor, que pode ser tido como claro representante da orto
doxia antiintervencionista, aos quatro lustros posteriores à paz de Versalltes,
mas a moda que, como figurinista, pretendeu viria a ressurgir ainda não
passa de um anseio pela volta aos tempos de ouro (da Inglaterra, compreen'"
de-se), eis que o interveneionismo lançou raízes fundas e pegou para expandir
se mundo a fora, apenas com a diferença de matiz ou grau, a que me referi,
inicialmente.

Essa opinião susotranscrita, de ~onomista saudoso do passado, encontra
contra-argumentação juddica na exposição feita por GEORGES SCELLE, o
insigne mestre do Direito Póblico (8) :

(5) Cf. n Governo Moderno e Ia sua 1Da'ereDu necU Alfari Pl'inti, Dott. A. Giuffril
- Editore, 1948, pAg, 106. No prefácio a e8$8, edição Italiana roi enfá.tico. dizendo
que o seu livro "... spezza una. lanela per 11 ritomo ali'economia pol1ticll. orto
dessa deI dlclannovesimo secolo, mediante 1& quale la Oran Bretagna dlvenne
grande, potente e prosperai" E o resto do Mundo, o atual 3.° Mundo? ..

(6) Cf. sua Intervenção, Da Conferência. reallzada em julho de 1937. na SOrlJonne,
pela "A.sSOC1ation Jurldfque Internatlonale", publicados os trabalhOS no volume
~OD de. Prinoipee de LiberU, Paris. 1938. O trecho transcrito lê-se às pá_
ginas 18 e 19,
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"M. le Professem Georges SCELLE - Mesdames et Messieurs.
Est-il vrai qu'au point de vue du droit, certains d'entre nous, certaines
doctrines juridiques aient quelque responsabiJité dans rétat de choses
extrêmement dangereux et inquiétant que nous préoccupe aujourd'hui.
On nous aecuse, au nom du libéralisme. On naus dit: "Cette régres
sion des principes de Jiberté individueIle, dans les différentes Consti
tituons, dans le droit public et privé, elle est, en partie, votre oeuvre
car, enfin, bien avant les Etats totalitaires, bien avant les Etats qui
font du socialisme d'Etat, vaus faisiez, vOus aussi, de l'intervention
du socialisme, et c'est vaus qui avez donné le branle à cette éclosion,
d'ailleurs monstmeuse, de doctrines contre lesquelles vous êtes obligés,
aujourd'hui, de combattrel" le voudrais protester contre cette accusa
fion. La régression des libeltés publiques et privées De me parait pas
du tout la conséquence soit des principes d'intervention, soit des
principes du socialisme. L'intervention a été motivée par une certaine
réaction contre des abus, je ne dirais pas du régime individualiste,
mais plutôt capitaliste. L'intervention est intervenue pour remédier
aux atteintes portées à l'égaIité, à la véritahle égalité juridique, par le
fait de la détention capitaliste des moyens de produetion et du pou
voir de fait qu'elle conférait à certains capitalistes de réduire à néant
la liberté économique, la Jiberté juridique de l'individu, la liberté de
la pensée, de l'action, de l'association et de l'activité politique."

Mas, nestas considerações preliminares, não há como deixar de algo dizer
sobre a Suíça, tida como fortaleza inexp'ugnável do liberalismo. De fato, em
certo sentido, ainda é o país, senão do 'Iaissez-faire", pelo menos do "laissez
passer", o que não significa que não faça seu intervencionismo, protetor por
necessidade do setor agrícola (só em fins de 1958 a Suíça aderiu, "provisoria
mente", ao GATT, cuja criação datava de 1947), dadas as suas condições
climáticas e topográficas desfavoráveis, que elevam lá os custos da produção
agrícola, fazendo com que o Governo Federal « ••• se voit contraint d'agir dans
une large mesure par des interventions directes propres à regulariser le marché,
à protéger la population paysanne et à lui venir eu aide" (7). No próprio setor
bancário (sem os extremos ou intensidade de grau a que no Brasil estamos
acostumados) acabou, pela pressão dos fatos, por impor-se o intervencionismo;
assim, esclarece mOMAS HOLENSTEIN (8), a crise dos anos trinta fez CO
gente a intervenção federal, através de medidas excepcionais, que permanece·
ram, porém, em vigor. Apesar de o citado autor terminar seu estudo otimista
mente, achando que felizmente não havia sinais de que o problema bancário
em futuro próximo viesse a sofrer nova crise aguda, achava, com boa prudên
cia, ser recomendável se fizessem estudos, no período tranqüilo, para aprimorar
a legislação intervencionista e tê-la à mão se, de novo, a Suíça tivesse que
enfrentar nova orise bancária (wenn sich vieder einmal Kri'Stmers<:heinung im
Bankenwesen zeigen sollten).

(7) l!: o que diz HANS SCHAFFNER, em seu artigo "La politique économique suisse au
tU du temps", às págs. 1041105 da COletânea de estudos La 81dsge face à l'Avenir,
edição do "Annua1re de la Nouvelle Société Helvétique". 1003.

(8) Sua contribuição "Das Bankensanierungsrecht", na coletânea Beitrale zum Wirt
schaftsrecht ("Festgabe St. Gallen", 1944). O autor do artigo é professor na.
Escola Superior de Comércio de at. Gallen.
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A Suposlçao otimista, por desdita, se desmentiu através de nova crise
anos após; mas a legislação nova, recomendada pelo professor helvético, final.
mente foi editada na Suíça, em 1971/12, inclusive visando à proteção da moeda
(houve, para isso, necessidade de nova redação ao nQ 4 do art. 31 da Consti.
tuição Federal), Daí, poder afirmar·se, com o parecer mais recente do Profes
sor B. KLEINER, da mesma "Hochschule St. Gallen", que a nova legislação
se tomara imperativa, pois que bancos suíços teriam padecido ruinosas pres
sões "ab externo", através de controle estrangeiro (9),

De tudo que acima alinhei eu, parece-me poder tirar·se por conclusão que,
contrariando esperança àe muitos, dificilmente o Estado contemporâneo deixará
de ser intervencionista (mais ou menos, mas sempre intervencionista), sucum·
bindo à pressão dos fatos. O exemplo que nos fornece a economia agrícola é
por demais expressivo, tanto assim que o próprio Mercado Comum Europeu
(E.W.G.) - que, entre os seus princípios básicos e razão até de ser, põe na
frente de todos os iaissez-passer" - no caso dos produtos agrícolas teve que
admitir novos mecanismos (mas que implicam modalidade de intervencionis
mo), como o da fixação dos preços mínimos, o da compra (e revenda, se se
vier a mostrar útil) de excedentes etc. (10).

Ainda cama ponto introdutório impende-me lembrar a lição corrente (11),
de todos sabida, que acentua que - não obstante certos autores alemães mais
antigos (BOHM, OTTLILJENFELD, p. ex.) darem o sentido de "economia
coletivista" ao termo composto "Planwirtschaft.., isto é, economia planificada
- pode haver uma economia, à base de planos, sem ser coletivista, mesmo
porque não há que confundir planismo com economia dirigida, já que esta
pode surgir sem ser planificada (mas todo planismo oficial, ao inverso, implica
em intervencionismo estatal). Como intervenção com dirigismo, mas sem pla
nificação, talvez fosse de classificar a rígida regulamentação dos tempos de
CARLOS I, suso-referida, e a dos tempos do absolutismo português, a que me
referirei ainda no presente trabalho (regulamentação das velhas Ordenações
do Reino); mas o exemplo atual mais comum e visível se depara no mundo
financeiro, onde certos Bancos Centrais - segundo um princípio de reação,
mas não necessariamente consoante um plano de ação - se permitem fixar as
taxas de desconto, as de captação de depósitos (CDB - "taux d'avance"), o
limite dos frutos civis do dinheiro, tomar medidas de defesa da moeda, orien
tar e manipular a política do chamado open market, controlar a política de

(9) Cf. seu livro Die Ge8ebl'ebUDl' über datl Bankwesen in Bund und Kantonen.
Zurique, 19'12, pig. 12; toda a atual legislação e praxe sAo analisadas no livro,
nAo cabendo fazê-lo aqui. O tntervenclonismo SlÚço não se limita a esses dois
ramos (agrfcola, b8.ncá.rto). mas (por medidas impostas pelos fatos e adotadas
sem o serem "de ga1eté de coeur", isto é, de peito feito, de boa vontade), abrange
também o ramo hoteleiro, relojoeiro e outros mais (cf. ERWIN RUeR:, Schwel
zertsehesV~t. 3." edição, voI. lI, pág. 147).

(lO) Cf. BODO BORNER, seu artigo "Das Interventionssystem der landwirtschaftll
chen Marktordnung der E. W, G.", republlcado no volume Studien zum Deut
lIChen 1lDd EmopAl8cllen Wlrt8chaftllrecbt. 1973. págs. 177 e segs.

(11) Cf. P. SCHEURER, fUho - ''P1anisme économique et hautes études commerclales",
publicado no volume BecaeD de TraVIMD. editado pela Faculdade de Direito da
Universidade de NeuchAtel, por oeasiI.o do seu centenário, pãgs. 2&'1/291.
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compra e venda de divisas e dos metais nobres, exigir reservas mínimas, altean
do ou baixando seu teto inopinadamente - tudo conjunturalmente, via de
regra (12).

São meios de ação, de que o Estado moderno, na sua função de regulador
da conjuntura, faz uso freqüente; daí autor recente (la) iniciar seu livro, já
hoje de leitura obrigatória no tema, escrevendo; "La plupart des pays capita
listes industriels utilisent tout ou partie de ces moyens d'intervention."

Venho-me limitando a exemplos de países integrantes do atual Mundo Oci·
dental, que se dizem cultivar o prestante Estado de Direito - não me pare
cendo que, dada a subordinação do tema aos DIREITOS HUMANOS, haja
espaço para examinar o que ocorreu nos Estados nazi-fascistas, retr6grados,
cuja base filosófica não àava qualquer possibilidade de falar-se em direitos
humanos como limite ao exercício do intervencionismo; tampouco quanto ao
regime soviético e seus assemelhados, embora neles se possa falar em direitos
humanos, mas com sentido e conteúdo nem sempre coincidente com o que se
compreende ocidentalmente e não obstante - COmo bem já revelou o men
cionado F. SCHEURER, filho (à pág. 264 do estudo citado) - "... l'idéologie
cOmmuniste directement inspirée àe Marx et d'Engels fut au début fort
éloignée de la notion de discipline et de l'esprit de systeme que comporte
l'idée d'un plan économique" - "c'est sous l'empire de la famine que les diri
geants de l'URSS se sont résolus à envisager des mesures qui les mirent
d'ailleurs en contradiction avec les principes mêmes de la Révolution d'oetolxe".
Assim, a pressão dos fatos é que lá terá feito adotar o intervencionismo e para
ficar até os dias de hoje, com rigidez maior do que nas países de Estado de
Direito, em que o plano valerá apenas direito formal, sendo apenas prospectivo,
o que não se dá no soviético, que vale direito material e é essencialmente obri
gat6rio (14 ).

Concluindo este capítulo: o intervencionismo é uma exigência dos tempos
atuais, e o jurista com ele tem que conviver. Os bons ou maus êxitos do siste
ma devem ser atribuídos ao fator humano - boa ou má seleção do pessoal
governamental e não ao princípio em si. Repou\Sa o bom êxito do inJterven·
cionismo prospectivo na eredibaidade da pafavra oficial; se se deve almejar
que o plano prospectivo venha a funcionar cOm a precisão de um rel6gio, mais
imperativo do que isso, para obter a adesão dos destinatários, é que imponha
credibilidade. Nenhum planismo, meramente programático, "consentido (em
antítese ao soviético, como slIsodito) poderá impor~se aos setores privados, se
ainda, nos dias que correm, for verdadeiro aque1e conceito em voga na época

(12) Pode ocorrer - e é mesmo desejável, que tudo isso coincida com uma determi-
nada planificação, mas nem sempre será assim. O que é certo é que com a abol1çAo
do padrão ouro o automatismo do mercado (em que se podia repetir que " ... la
Banque ne ftJ:e pa.s le taux. eUe le constate" e que a função da politica monetária
era passjva) cede à pressão da moeda (pape)) ma.n1pu1ada. por isso passando a
politica monetária a ser ativa. E de tal ordem são as injunções do Banco Central
Que a liberdade dos banqueiros pode ser classificada como simples concessão
(diese Freiheit also ledigl1ch einer Konression), como, com autoridade, realça
ELMAR KINDERMANN (Die Anfeehtang von kredUpolitischen Beschltissen der
Bundesbank, 1947, pâg. 49).

(13) Cf. ROBERT SAVY, Droit Public Economlque, segunda edição (1977), pág. 2.

(14) Cf. GERARO FARJAT, Droit Economique, 1,& edição (1971), págs. 321 e sega.
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de D. FRANCISCO MANUEL DE MELO, que, nos Re16gios Falantes (1~),

pôs na boca do relógio da cidade a mordaz observação de que " ... a nós outros
os relógios todos nos crêem, e nenhum nos adora; por isso o pintor, agudamente
pintando um rel6gio às avessas, quis dizer que os Ministros todos os adoram,
mas ninguém os crê".

E, por derradeiro, os precedentes de intervenção (dirigismo) dos tempos de
Lorde HALE e feudais do nOsso direito reinícola não se coadunam com os
pressupostos que informam o recebido pelo Estado moderno, não obstante
enganosas aparências. Assim, as velhas Ordenações do Reino de Portugal (na
sua parte que hoje diriamos de direito administrativo) regulam em minúcias
preços, traíes, profissões e multidão de coisas - chegando, no que tocava à
repartição das carnes e forma dela, a Ordenação (L. T. 68, § 4Q

) a dizer
" ... fazendo dar a carne e reparti-la pelos ricos e pobres ... , havendo cadLl um
como merece" e, quanto ao pescado (§ 12), ". . . o reparta segundo o pescado
for, de maneira que os ricos e os pobres hajam todos mantimento".

O "havendo cada um como merece" hoje seria uma postulação de extrema
esquerda; mas o que então se queria dizer era o oposto, como se vê da auto
rizada opinião de LOBÃO (Manuel de Almeida e Souza) - o qual (16), com
fulcro no espanhol BOVADILLA, esolarecia:

"Parece que nesta. parte teve o nosso legislador em vista aquela
policia dos romanos, que quis coibir o luxo da comida dos pobres e
rústicos, que podem alimentar-se na saúde com alimentos grosseiros, e
que deu preferência de maior merecimento aos ricos e de natureza
delicada; aquelas palavras "havendo cada um como merece" não sei
que possam ter outra inteligência. Esta talvez seria a prática deste
reino, que teve em vista o d,tado BOVADILLA, quando 3iSsim o ares~

tou, ainda que não nacional Se esta polícia romana se praticasse rigo-

(15) Cf. Apólocos DiaJogais, edição diplomática, d~ F. NERY, Rio de Janeiro, 1920,
pág. 7. Assim, p. ex.. o planlsmo oficial isentar de tributos certos ganhos para
incentivar determinados investimentos e aodepols, retroativamente, impor sobre
tais ganhos uma contribuição compulsória - é dar razão ao Relógio da COrte
e pôr por terra o principio da cred1billdaôe ...

(16) Cf., NObs .. Melo, vol. I, edição da Imprensa Oficial de Lisboa. de 1868, pá.gs.
315/31'1. Naturalmente a esSa ou quejanda. teoria - que afronta a igualdade (di
reito humano) - é que Gll. VICENTE, na farsa "Quem tem farelos?" (verso
198) quis pôr em ·ridJculo, ao invocar o dito em voga de que ", _. vilão farto, pé
donnente" ...

sem dúvida os tempos mud&ram e hoje seria wn riso sustentar ser critério
admissivel restrIngIr O OODSUmO de qualquer veniaga. tendo apenas em vista os
haveres ou "status" do consumidor.

Mu se ninguém poderia. hoje defender tio injÍlsta teoria, isso não Impede que
ela &Inda encontre práticas sIm1la.res, COJD desapreço do princípio da igualdade. Re
firo-me, por exemplo, à tentativa de f~ diminuir o COI1SlIIDO de gasoUna através
de eleV8ÇÕe8 exageradas e suoessl.vas do J)re9O, o que não traz quaIquar repercussão
com respeito ao consumo daS pes$088 de maior capacidade financeira.., pesando tão-só
no bolso do vilAo..• Ou ao que se permitiu nla faz mUito: diminuir o teor de
gordura do leite tipo popular para d1S&bnular a.. elevação do preço ...

se tais anama11&s não ferem .. IeDll.billdade de algum economista, o mesmo
nIo se dará em relaçio ao SOC1ólOlO OU Juri5ta.
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rosamente, não veríamos em Portugal uma tal carestia de gados e falta
deles para as agriculturas. Mas eu vejo ser irremediável o mal."

Como se vê, filosofias opostas; o que pode ocorrer é que apareça nos dias
presentes algum plebeu ou filho de vilão europeu - raciocinando como fidalgo
ou pessoa principal, impondo práticas que firam os princípios de igualdade,
que a Idade Méaia não defendia e assim fugindo de um dos fins que justifi.
cam o intervencionismo moderno, isto é, "remédier aux atteintes portées à
l'égalité", como bem frisa G. SCELLE, já citado.

2. Os direitos humanos (1.) no Estado interoencionista. A igualdade

A locução "direitos humanos", apesar de comportar divergências conceituais,
tem no princípio da igualdade um ponto que parece sobranceiro à departição
de opiniões e, pois, quanto a esse princípio, o do intervencionismo, jamais com
ele se deverá pôr em conflito, se se observar aquela sua finalidade (acentuada,
por G. SCELLE) e sua razão de ser (o de remediar aos insultos à igualdade) o

Respeitando a igualdade, não se deverá ter O intervencionismo como
opressor, não se suporá ter campo para ferir os direitos humanos; mas uma
coisa é o princípio teórico c outra a sua aplicação concreta (18), o que - além

(17) A locução "direitos humanos", hoje em voga, além de ter um alcance controverti-
do, pennitiria supor direitos que não fO&Sem hwnanos (direitos desumanos, Que é
&liud, infelizmente todos sabem existir). Não comporta a natureza deste trabalho
e o tempo concedido para a sua exposição uma maior explanação sobre o ponto,
que é de conceituação, mas por igual de semântica. Minha preferência seria pela
designação de "direitos do homem" ou, melhor, "direitos fWldamentais do hOOlem".
Não vou alongar-me sobre isso (que daria espaço a uma intennlnável discussAo,
talvez sem levar a resultado útiD, reportando-me ao que escrevi como contribuição
modesta para a coletânea Estudos Juridicos em Bonn. de Soriano Neto, publicada
pela Faculdade de Diretto da Universidade do Recife (Recife, 1959, vol. I,
págs. 579/594), sob o titulo "Dos direitos e garantias individuais". Devo assinalar
que o atual Diploma Constitucional, ao prever o art. 163 a favor da Unlão a
faculdade de intervenção no domínio econômico, diz, expressamente: "assegura
dos os direitos e garantias individuais", pondo fim a wna controvérsia a que dava
margem o texto do art. 146, que dizia teria ela "por limite os direltos fundamentais
assegurados nesta Constituição". Em minha Constituição Anotada (vol. m, págs.
10 e segs.) interpretei a referência, inclusive de acordo com a sua gênese, como re
ferente aos direitos e garantias individua.1S, dando margem a uma viva, posto que
honrosa e elegante, divergência de parte do jurisconsulto SEABRA FAGUNDES
(pai), ao qual aderiu, então, GERALDO BEZERRA DE MENEZES (O Direito do
Trabalho na ConstJtuiçio BnudIeira de 1~ pág. 30), de acordo, aliás, com sua
posição politica, não simpática a direitos individuais contra o Estado; a meu favor,
FERNANDO WHITAKER (Democraeia e Cultura, 2\< edição, págs. 106/107).

(8) Aqui seria de invocar J. J. ROUS6EAU (cf. Contrato Sootal, na fiel tradução de
L. M. PEREI&A BRUM, L. I, Capo IX, nota final, pág. 29): que se estar1,l. em
face "de autoridade de governos maus", em que a igualdade será apenas aparente
e ilusória. se o Governo for bom, praticando a igualdade, não poderá. sua inter
venção ser tida como opressiva... Em conceituação mais moderna, prefere-se mal
tratar o principio da igualdade (por exemplo, no caso do aumento do preço da.
gasolina com o fim de restringir o consumo, através de aumento do preço, a Que
já me referi). li: que há que distinguir na imposição de encargos e restrições a
aplicação estática da igualdade (statische Gletchbehandlung), cega para as dife
renças de fortuna, da dinâmica (dyna.mLsche Gleichbehandlung), que as leva em
conta, servindo para diminUir os desníveis entre abastados e poleás da fortuns
(cf. ROMAN HERZOG. AllgemeJne Staatelehre, 1971, pág. 381).
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da diferença de conceituação sobre o que se entende como direitos humanos
- parece-me justificar a razão de ser do painel.

Mas como a igualdade não é o único pressuposto da legitimidade do inter
vencionismo, pode este não chofrar aparentemente esta (impondo uma medida
para todos e não apenas para alguns) e, no entanto, vir de encontro a outro
direito, também daqueles que se devam incluir entre os "humanos". Por exem
plo, a liberdade individual, no que toca até à própria faculdade de reprodução
da espécie (planejamento familiar).

Aqui, o intervencionismo - e parece que poderá vir cOmo imposição dos
fatos, pela desproporção crescente entre proliferação da espécie e estagnação
das colheitas - se depara com o princípio da liberdade individual, a que nós
com justificada razão, como ocidentais, devemos todas as homenagens, e não
só com ele, mas também com o mandamental religioso do "crescei e multipli~

cai-vos" (binômio que não pertence ao jurista interpretar, mas sim ao teólogo,
isto é, se a cláusula prevê um proliferar sem condições de aumentar-se em a:l
Ma e corpo ou se o primeiro tenno condiciona o segu'OOo), infellzmente nada
indicando que venha tomar a chover maná sobre populações famintas. Essa
sombria espectativa de tal necessidade de intervencionismo faz com que o ju
rista a ele dedique especial atenção, dentro da sua missão histórica de sentinela
da liberdade e defensor dos direitos individuais, não bastando considerações de
ordem técnica ou científica Para justificar um planismo coercitivo, que poderá
descambar em odioso vexame; basta pensar na famosa lei de esterilização na
zma, cientificamente defensável e que, no entanto, veio a constituir mancha das
mais negras daquele oprobrioso regime totalitário. O planismo há de repousar
em meios "consentidos", não imperativos: na educação, na ilustração dos desti
natários, em bem lançada propaganda, e fazer ver a certas camadas, ainda eris
tentes em regiões pobres e atrasadas do País, que não é mais negócio família
numerosa para mais tarde obter vantagens através do trabalho assalariado dos
filhos, em regiões do País carentes de mão.de-obra não qualificada ... Em apli
car sistematicamente em todo o País a legislação penal, no que toca ao dever de
alimentar, criar e educar os filhos, o que (se feito com a constância devida)
será um meio de desestimular a irresponsabilidade de muitos, sem violação do
direito humano da liberdade.

Pretender impor um planismo oficial sobre a família, sem consentimento,
sem conscientização da necessidade e da utilidade, além de violência, será
caminhar para o malogro do plano. Ninguém hoje, por motivos teológicos ou
de liberalismo exaltado, entre nós irá insurgir-se contra a vacinação obrigatória
(o que hoje as massas reclamam é a falta ou má prestação do serviço público
a respeito); e, no entanto, por falta de preparação da população, a medida no
ínício do século provocou desordens na então Capital da República, como no
século passado levara (MARIA DA FONTE ... ) Portugal à guerra civil medi
da imposta, a bem da saúde pública, sem a necessária preparação dos povos e
sem p6r.-se de acoroo com fração obscU'rantista do clero interamnense. No en
tanto, nem lá, nem aqui, tais providências hoje motivariam mais qualquer pro-
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testo e seria tido como insensato, perante a opinião pública, quem fosse contra
essas medidas. Dado o consentimento da opinião pública, amadurecida e es
clarecida - aquilo que num determinado momento histórico pode ser tido COmo
contra o direito humano -, com a evolução e correr dos tempos pode perfeita~

mente ser tolerado e praticado, já que o conceito não é imutáve~ como com
razão concluíram os professores católicos da "Pax Romana" alemã, comO bem
realçou o Senador AUGUST WIMMER (111): "Se uma ação ou omissão do Es
tado constitui violação do direito humano, depende especialmente também das
condições de tempo e de meio, do estad.o de civilização de um povo ou da
humanidade" (Oh eio staatliches Tun oder Unterlassen Menschenrechtsverlet
zung ist, hãngt engstens auch von den Zeit und Milieubedingung, von der
Kulturlage eines Volks oder der Menschheit ab).

Neste terreno, enquanto não houver uma atteração na concepção domi
nante nas camadas populares, principalmente das regiões mais atrasadas e po
bres do PaIs, qualquer intervenção do Estado terá que ser feita com cautelas
especiais, e o que RUI BARBOSA, em discurso no Senado (em 10 de novembro
de 19(4), disse (posto que hoje sem qualquer repercussão no que toca a vaci
nas, em razão do melhor esclarecimento das populações) teria eco profundo
e suscitaria reações de alcance imprevisível: "até à pele que nOs investe pode
chegar a ação do Estado. Que a polícia pode lançar mão à gola do casaco de
qualquer cidadão, encadear-lhe os punhos, lançar-lhe ferros aos pés, mas intro·
duzir-Ihe nas veias, em nome da higiene pública, as drogas da sua medicina,
isso não pode, sem abalançar-se ao que os mais antigos óespotismos não ousa·
ram e isto porque a "medicina do seu corpo, cOmo a do seu espírito, lhe per
tence" (20),

3. Conclusão

Numa intervenção de quinze minutos, na impossibilidade por isso mesmo
de apreciar a abundante casuística que o tema do intervencionismo comporta
frente ao Direito Constitucional (21), limitei-me a tratar de dois aspectos e
dar linhas gerais aos princípiOS da igualdade e da liberdade, que me parecem
importantes e de atualidade, dentro dos limites impostos pelo painel.

(19) Cf. seu artigo "Was sind Mensehenreehte und wie steht der Christ dazu", na co
letânea de estudJOs Dle Menscbenreebte In ehristlicber SJcht, editados por incum
bência da Pa:I: Boma.na em união com o Kat.boU8cben AltlldemJkene:rband, sob a
direçlo do próprio WIMMER, q,ue à pág. 4 trata do ponto a que me refiro UI> texto.

(20) Vinte anoa depois, estas palavras do grande orador do liberalismo serviram para
fundamentar sentença do então jillz de Niterói, Dr. OLDEMAR DE SA PACHECO,
cons1derando boa a recusa. de um interno em nosocOmio em pennttlr a extração,
para exame de lues, do liquido cefalorraquidiano (cf. Pandetas Brasileiras, ano de
1926. segunda parte, págs. 78/80).

(21) Toda essa caslÚStica é o tema da portentosa coletl\nea de estudos. vinda à. luz sob
a direção de ULRICH SCHEUNER, sob o título DIe StaaWche Elnwb1l;lID&' aut clie
WirúIehatt, Athenium Verlag, 1971.
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1 - Introduçlo

No momento em que examinamos as modificações estruturais do
Estado constitucional democrático, muitas delas determinadas pela cres
cente intervenção na ordem política, econômica e social, certos temas
que tiveram sua elaboração mais próxima através do Direito Constitucio
nal ou do Direito Parlamentar clássico, provenientes do século XIX, levam
nos às indagações sobre a validade dos exames tradicionais da imunidade
parlamentar.

As análises da concepção tradicional da instituição, seu fundamento e
caracteres demonstram que surgiu como prerrogativa necessária à inde
pendência do Poder Legislativo (1).

\ 1) BROSSARD. Paulo - "Bibliografia sobre ImunIdades Parlamentares", BoleUm da BlblioMclI da C""',,
dOIl DapUlsdos, Bruma, jan.labrll, 1969, "01. 17, n.O 1, pp. 217/218.
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A terminologia e o conceito não são uniformes entre os doutrinado
res e os textos legais para a denominação adequada das garantias
destinadas à proteção dos membros do corpo legislativo. A reunião das
proteções são denominadas prerrogativas, privilégios, franquias ou imuni
dades nos estudos que examinam o assunto.

RAUL MACHADO HORTA aponta a freqüente associação entre imunI
dades e privilégios, pelo que: "As imunidades, na linguagem difundida
dos publicistas, são privilégios parlamentares." O constitucionalista bra
sileiro acentua:

"A aproximação não é de boa técnica, e ainda encerra a
desvantagem de atrair impugnação fundada em principio nuclear
da organização democrática e republicana, como é o da igual
dade de todos perante a lei. RUI BARBOSA já observou, a prop6
sito do privilégio parlamentar, que é fácil "desmoralizar uma
instituição, pregando-lhe o cartaz de privilégio" f~).

Prerrogativas parlamentares, e não privilégios parlamentares, é o
termo adequado, que afasta ou neutraliza criticas superficiais, além de
permitir o abandono de sua natureza estamental. A doutrina italiana
consolidou 3. expressão "guarentigie parlamentarí", sem qualquer compla
cência com o vocábulo incorreto.

Essas garantias especificas ocasionam derrogações do Direito comum,
sendo que no exame de suas origens institucionais no Direito inglês surgem
expressões como "freedom of speech", "freedom from arrest". Na França
ocorrem denominações como "irresponsabilité" e "inviolabilité", sendo que
na Itália consagra-se "insindicabilità" e "immunità", ao passo que na Es
panha impõe-se a nomenclatura "ínviolabilidad" e "inmunidad".

"Esta terminología espafíola arranca sin duda de la francesa.
lo que ha sido con frecuencia fuente de confusiones. La decla
raci6n de la AsambJea francesa de que sus miembros serían
invlolables por sus votos y opiniones, recogida por los constitu
yentes deI Doce, dará el nombre de inviolabilidad a lo que an
Francia se lIamará irresponsabilidad, mientras la inviolabilidad
francesa recibirá en Espana el nombre de inmunidad.

No hay consagraci6n legal de las denominaciones, pero sI
una inequívoca aceptaci6n por la práctica parlamentaria y por la
doctrina. Pese a ello, no as infrecuente la confusi6n derivada de
transcribir la terminología francesa.

Fijada la terminologia, antecipemos un concepto de ambas
garantías: la inviolabilidad es la prerrogativa de que gozan los
representantes parlamenfarios de no ser sometidos a procedi
miento alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio
de SUB funciones. Y la inmunidad, objeto de este estudio, la

(2) HORTA, Raul MaChado - "Imunldadall Parlamentaree", Re"l'" da Faculd.e d. Dlrallo. Unlverllldade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, n,D 7 (Nova fase), oulubro 1967, pp. 69/70.
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prerrogativa por la que dichos representantes no podrán ser pri
vados de Jibertad ni sometidos a procedimientos que puedan
culminar en dicha privación, sin ai previo consantimiento de la
Cámara a que pertanezcan" (8).

A garantia de independência dos Congressos, Parlamentos, Assem
bléias Nacionais frente aos demais poderes merece especulações no mo
mento em que são questionados vários dos posicionamentos do Estado
contemporâneo. Como postulado racionalista da organização do poder e
instrumento de soberania do Corpo Legislativo, quando este sente-se repre
sentante exclusivo da soberania, surgem as imunidades em muitas das
explicações doutrinárias. A hipertrofia do Executivo e muitas vezes as
limitações impostas ao Legislativo podem criar crises de relacionamento
entre os mesmos, com discussões em torno das formas de atuação dos
legisladores e até que ponto podem, em defesa da representação que
lhes é destinada, utilizar o mandato popular na fiscalização e crítica do
governo. Essas circunstàncias demonstram a atualidade do tema que
principalmente em certos regimes deve ser melhor apreciado no intuito,
inclusive. de definir as formas e o exercicio da representação política.

ATTILlO BRUNIALTI, de há muito, ao estudar as prerrogativas, privi
légios e franquias, acentuava que a controvérsia no Direito Constitucional
sobre a natureza e tendência ao arbítrio do Poder Executivo associa-se à
questão das prerrogativas dos membros do Parlamento e da própria insti
tuição. Vários são os questionamentos que decorrem da definição das
prerrogativas parlamentares. bem como as indagações em torno dos ele
mentos que servem para indicar a sua natureza e alcance. RUY SANTOS
aponta que, de modo geral, devemos distinguir na imunidade:

"a) se privilégio pessoal ou não;

b) se possível a sua renúncia;

c) a que poderes legislativos protege:

d) se absoluta ou não;

e) se possível sua suspensão" (~).

Vários desses debates ocorrem nos estudos que tratam do assunto,
conforme apontaremos no decorrer desta exposição.

2 - Origem do instituto. Evoluçlo no Direito Comparado

As origens da proteção de membros do Parlamento surgem através
de várias indicações, que procuram determinar os primeiros sintomas de

(3) CAMPOAMOA, Alfonso Fern"n.."1e;r;-Mlranda - "la Inmunldad Parlamentaria en la Aclualidad'" Ihvl....
de E.tudloa Polltlcl». Instituto :ia Eatudlos PoUllcOII. Madrid, n.G 215. aet.lout., 1971. p. 208.

(<41 SANTOS, Ruy - O Pod.r L.lIl.'.lltll, .11•• Vlr\uôee • nu. oe..Ito., Senado F.del1l1, Brull1l1, 11172,
pp. 108/109.
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sua elaboração prática e doutrinária. ATTILlO BRUNIALTI menciona o
tempo de ETHELBERTO (860) como o do despertar desse princípio jurídi
co, enquanto que BLACKSTONE localiza na época de EDUARDO, o Con~

fessor (1042), as suas primeiras manifestações, justamente no local que
pode ser cognominado como o de berço do regime representativo.

Existem referências aos "Tribuni Plebis" do Direito Romano, que se
beneficiam com sistema análogo. A função e a pessoa dos mesmos eram
sagradas, do que decorriam a inviolabilidade e a santidade de suas
pessoas. Apesar dessa referência histórica, permanece a afirmativa de
que as origens das imunidades decorrem do Direito britânico e da Revo
lução Francesa:

"Lorsque "on recherche l'origine historique d'une institu
tion parlementaire, ir est deux sources qui viennent immédiate
ment à I'esprit: la coutume britannique et 1789" (l».

Autores como WIGNY e SOUUER, apesar de utilizarem o termo "invio
labilidade", estão acordes em reconhecer que a palavra é inexata.

Entretanto, convém salientar que a instituição da imunidade parla
mentar será sempre justificável e é essencial para que o Poder Legislativo
possa exercer suas funções sem ser inquietado pelos Poderes Executivo
ou Judiciário" (6).

Como antecedentes são indicadas as manifestações do Direito inglês,
na proteção à liberdade da palavra. No caso de HAXEY, quando da pro
posta de um "bill", que tinha o objetivo de reduzir as despesas da Casa
Real, aprovado pela Câmara dos Comuns, em 1397.

HAXEY era deputado e foi condenado como traidor, salvando-se por
interferência do Arcebispo ARUNDEL, senão iria sofrer a pena de morte (7).

Como fonte, ainda, relaciona-se a proclamação do Parlamento inglês,
em 1512, quando foi votada lei decidindo que qualquer processo dirigido
contra um membro do Parlamento em razão de um "bill", discurso ou
declaração qualquer sobre uma matéria no Parlamento seria considerado
nulo e de nenhum efeito.

Em 1541 o presidente da Câmara fez incluir a liberdade de palavra
como um dos privilégios do poder, atendendo à resolução da Câmara dos
Comuns e da Câmara dos Lordes declarando que a lei de 1512 era de
ordem geral, aplicável a todos os deputados.

Nesse levantamento dos precedentes, o episódio com Sir THOMAS
SHIRLEY, preso em Londres, em 1603, contribuiu para definir essa garan-

(5) SOULlER, Gérard - L'lnlllolablllN hrlemem.lre eft Droft Frall9llls, Libralrle Générale de Orolt el
de Jurisprudence, Paris, 1966, p. 12.

(6 SOUMERVN, Guy - "L'lmmunlté parlementalre: évolution at aapects nouvaaux", RR Publica, Bélgica,

vol. XVII, 1975, n.o 1, pp. 54, 66.

I n FERREIRA, Pinto - Prlnclplol Qe~1 do Dinilo Conatltuclonlll Moderno. Editora Revl.la dos Trl.
bunais LIda., Sll.o Paulo, 1971, Tomo I, 5.- ed., pp. 452 a segs.
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tia. A Câmara mandou que o carcereiro ou guardião soltasse o parlamen
tar e, não sendo atendida, ordenou a sua libertação, com expedição do
mandado de prisão contra o descumpridor da ordem. O parlamentar foi
solto.

Em 1629, no caso JOHN EUOT, ocorreu nova investida contra o privi
légio, cuja solução transformou-se em decisão de validade geral para os
parlamentares.

Cita-se. como etapa consagradora da imunidade parlamentar relativa
à liberdade de debates na Inglaterra, o "Bill of Rights" de 13 de fevereiro
de 1689, que no parágrafo nono determinava: "a liberdade de palavra, de
discussão e de atos parlamentares não pode ser objeto de exame ante
tribunal algum e em nenhum lugar que não seja o Parlamento mesmo",

O Parlamento rnglês passou a tutelar com grande severidade e energia
os seus membros. Considera como grave violação de privilégio do Corpo
Legislativo se um de seus membros vê-se insultado ou difamado como
homem público ou limitado em seus pronunciamentos.

Após a consagração em texto do fragmentário Direito Constitucional
inglês, as primeiras Constituições escritas do século XVIII conferiram proe
minência hierárquica e normativa às regras que concretizaram a indepen
dência e a liberdade dos membros do Poder Legislativo. Essas imunidades
dos congressistas foram consagradas no artigo I, seção 6.1, da Consti
tuição dos Estados Unidos da América de 17 de setembro de 1787.

Ao definir esse instituto, o texto constitucional americano estipulou:

"Gozarão, em todos os casos, de imunidade de prisão, salvo
por traição, delito, ou perturbação da ordem pública, enquanto
assistirem às sessões de suas respectivas Câmaras, e enquanto
a elas se dirigirem ou delas voltarem. Fora do recinto das Câ
maras, não terão obrigação de responder a interpelações acerca
de seus discursos ou debates."

A primeira Assembléia Nacional francesa, em luta aberta com a
Coroa, no dia 23 de junho de 1789, decretou a inviolabilidade de seus
membros. As Constituições dos anos 111 e VIII acataram a inviolabilidade
de certas garantias dos membros da Câmara, enquanto que as Cartas
de 1814 e 1830 aceitaram também a formulação, que foi transformada em
princrpio expresso, de modo mais claro e completo, através da Consti
tuição francesa de 4 de novembro de 1848.

Na Surça, a lei de 9 de dezembro de 1850, sobre a responsabilidade
de autoridades e funcionários da Confederação, contém disposições sobre
os membros do Conselho Nacional e do Conselho de Estado, garantindo
lhes a irresponsabilidade em seus votos e discursos. Prescrevia, ainda,
que o legislador preso em flagrante ficaria à disposição de autoridade
judiciária federal.
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Comentando essa legislação, ATTILlO BRUN IALTI salienta que essas
determinações contrariam o princípio da igualdade de todos os cidadãos
perante a lei, Entretanto, em reflexão sobre a inviolabilidade, acrescenta:

"l'inviolabi\ità che prottege i membTi aelle Camere - alce
bene EUGENIO PIERRE - non é un privilegio a favore di talune
persone, ma una misura d'ordine pubblico, intesa a tutelare il
Potere Legislativo dagli atentati dell'Esecutivo. Nei grandi con
flitti politici, un Governo minacciato protrebbe essere trascinato
à servirsi della giustizia per assicurare la sua posizione, per
compiere le sue vendete o sfogare i suoi risentimenti, ed 8 na
cessario che ir mandato conferito dai paese per la tutela dei
suoi interessi non sia sospeso senza una formale deliberazione
di coloro che lo rappresentano" (8).

ALCINO PINTO FALCÃO, em monografia que examina o tema no
Direito Constitucional comparado, numa comprovação de que foi adotado
nos mais diversos regimes poHticos, faz um informe que realça a imuni~

dade nos países de língua inglesa e suas origens anglo-saxônicas; nos
parses latino-americanos; nos países continentais europeus não marxistas
e nas democracias marxistas (9).

A partir do século XIX as imunidades parlamentares aparecem nas
Constituições de vários parsas da Europa, mesma aqueles que estão assen
tados em regimes políticos bem diferentes: Constituição da República
Popular da AJbânia, 1947 (art. 49); Lei Fundamental da República Federal
da Alemanha, promulgada em 23 de maia de 1949 (arts. 46, 2, 3, 4, e 47);
Constituição da República Democrática Alemã, de 7 de outubro de 1949
(art. 67, 2, 3, 4, e 5); Constituição Federal da República Austríaca (arts. 57,
2, 3, 4, 5, e 58); Constituição de 7 de fevereiro de 1831, modificada em,
1893, 1920, 1921 (arts. 44 e 45); Constituição da República Popular d8j
Bulgária, de 4 de dezembro de 1947 (art. 29); Constituição da Dinamarca,
com as modificações de 10 de setembro de 1920 (art. 56); Lei Constitutiva
das Cortes, de julho de 1942 (art. 5); Constituição da Finlândia. de 17 de
julho de 1919 (Título 111, § 17), e a Lei Orgânica da Câmara dos Deputados,
de 13 de fevereiro de 1928, Capitulo Primeiro, §§ 13, 14, e 14; Constitui
ção da República Francesa, de 27 de setembro de 1946 (arts. 21 e 22);
Constituição da Grécia, de 23 de maio de 1911 (art. 63); Constituição da
República Popular da Hungria, de 18 de agosto de 1949 (art. 11, 11);
Constituição da Irlanda, ratificada em 19 de julho de 1937 (arts. 10 e 13);
Constituição da República da Islândia de 1874, com numerosas modifi
cações em 1903, 1915, 1918 e 1920 (art. 49); Constituição da Itália (art.
68); Constituição de liechtenstein, de 5 de outubro de '192.'1 (art. 56\;
Constituição do Grande Ducado de Luxemburgo, de 17 de outubro de 1868,
com as modificações de 1919 e 1948 (art. 69); Constituição da Noruega,

(8) BRUNrALTI, Atllllo - 11 Olrltto eo.mllzlOftl" a la Pollllca - H.... SClellZll a Nane 1.1Ituzlonl, vol.
I. Unlon. Tlpograllco - Editore Torlne••• Torlno, pp. 867, 871, 875 • 876.

(9) FALCAO, Alolno PInto - Da Imllnldeda Parlamentar (Informe de Direito COnstitucional compa
rado e particular brasileiro), Edlçlo flevlste Foren.e, Rio de Janeiro, 1965. pp, 19 a 80.
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de 17 de maio de 1814 (art. 66); Constituição dos Parses Baixos, de 30
de novembro de 1887 (art. 100) (l0).

Entende MICHEL-HENRY FABRE que a Constituição francesa de 1958
sacrifica os privilégios tradicionais nos quais se funda a independência
do Parlamento. A imunidade parlamentar, regulada pelo art. 26, decompõe
se em duas franquias judiciárias: a irresponsabilidade e a inviolabilidade:

"L'irresponsabilité parlementaire: aucune action civile ou
pénale ne peut être intentée contre un député ou un sénateur à
raison des opinions ou des votes émis par lui dans I'exercice de
ses fonctions. Voici un député qui à la tribune du Paiais Bourbon
traite un ministre d'assassin, préconise le refus de I'impôt, incite
les miJitaires à la désertion: autant de crimes ou de délits pour
un simple citoyen, mais le parlementaire sera intouchable civile
ment et pénalement.

L'inviolabilité parlementaire: nul député ou sénateur ne peut
êtra poursuivi ou arrêté an matiêre correctionnelle ou criminelle
sans I'autorisation de I'assemblée à laquerre iI appartient" (11).

Texto constitucional recente, como a Constituição espanhola de 1978,
no art. 71, consagra a inviolabilidade e imunidade parlamentares:

1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por
las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

2. Durante el período de su mandato los Diputados y Sena
dores gozarán asimismo de inmunidad y s610 podrán ser dete
nidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni
procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

3. En las causas contra Diputados y Senadores será compe
tente la sala de lo Penal dei Tribunal Supremo.

O Direito comparado revela que essas prerrogativas ocorrem nos
mais variados processos políticos, por maiores que sejam suas irrecon
ciabilidades com os princípios consagrados nos diversos modelos que
acolheram o instítuto. Em exposição que revela a aceitação que vem
esse princípio tendo, através de diversos ordenamentos jurídicos, pondera
EDUARDO ESPINOLA:

"Em todas as modernas legislações constitucionais se esta
belece um sistema de garantias para o livre exercfcio da função
legislativa. Observa recente escritor que, outrora, quando as as
sembléias legislativas se encontravam numa situação precária, em
face dos governos poderosos, cuja influência se estendia larga
mente aos próprios tribunais, as imunidades parlamentares eram
de verdade absolutas.

(10) MIRKINE-GUETZ~VICH, Borla - L.. Co.....ll1IIl_ I!lIropúnnea, Presses Universltalres de Franc:e,
Pari.. 1951, 2 tomos.

111) FABRE, Mlchel-Henry - Prlnclpea A'pllbllcalna de Drolt Conslltllllonnel, L1bralrle Générale de
Orolt ai de Jllrlaprudence, Paria, 1970, p. 396.
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Essas imunidades são de duas espécies:

1~) A irresponsabilidade pelas palavras, opiniões e votos, no
exercício das funções respectivas.

2') A inviolabilidade penal" (12).

Todas as Constituições, afirma GI::RARD SOULlER, francesas e estran
geiras, qualquer que seja a doutrina que as inspira, adotam certas disposi
ções, assegurando aos parlamentares um regime que exorbita à lei penal,
designadas habitualmente pela expressão de imunidade parlamentar (13).

Essa importância que o assunto tem, principalmente nos regimes de
mocráticos, me(ece certa censura de ROBERT PELLOUX, que, ao prefa
ciar o livro de Gr:RARD SOULlER, lastima que a maior parte dos manuais
recentes de Direito Constitucional não consagrem senão referências limi
tadas à inviolabilidade parlamentar. Entende que a instituição merece
melhor tratamento, não apenas porque tem por objeto assegurar as liber
dades das assembléias e de seus membros, no exercício de suas funções,
mas pelas suas freqüentes aplicações (H).

3 - Natureza jurídica

Entende-se que o exame da natureza juridica da imunidade encontra
certas dificuldades que ocorrem desde a consagração de denominações
como privilégio e prerrogativa, utilizadas, com certa freqüência, indistin
tamente. Aceita-se, inclusive, que o privilégio decorre de benefício da
pessoa, ao passo que a prerrogativa envolve a função.

A prerrogativa é entendida para indicar determinadas extensões das
obrigações ou certa situação pessoal ou corporativa, que provêm do
status constitucional ou para indicar os poderes e atos próprios, parti
culares e exclusivos, de certos sujeitos constitucionais. Os privilégios vin
culam-se às esferas jurídicas particulares, não a um interesse constitucio
nal geral. A inviolabilidade e imunidades parlamentares são duas prerro
gativas de direito público, estabelecidas em beneficio da função parla
mentar, com o objetivo de garantir a situação individual dos membros do
Parlamento:

"Del problema de la naturaleza jurídica de estas instituciones
se deriva el de la titularidad jurídica que atribuyen a los parla
mentarios. Las principales posiciones a este respecto son las
siguientes: para una primera tesis las prerrogativas dan naci
miento a auténticos derechos subjetivos. Una segunda considera
que son normas de derecho objetivo que no hacen surgir situa
ciones subjetivas. Una tereera habla de regIas objetivas de las
que pueden derivarse situaciones objetivas. Y una última, de

----
(12) ESPlNOLA, Eduardo - Conatltul~lo dos Eslada. Unidos do Brasil (ti 9 aBtBmbro de 11146), 1.0

vol. Livraria Freitas Bastos, 1952, pp, 292 e S8.

(13) SOULl5R, Gérard - L'lnvlolabllll' Parlementalre en Drolt Françal., ob. cit., p. 6.

(14) SOULIER, Gérard - L'lnvlolabllll6 Parlementalre en Drolt Françal., ob. cil.. p. 11.
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derscho objetivo que origina situaciones indirectamente protegi
das o intereses legítimos" (1~).

As reflexões em torno da natureza juridica das imunidades parlamen
tares demandam estudos em torno dos conceitos de irresponsabilidade,
inviolabilidade e irrenunciabilidade, que estão sempre presentes na con
figuração dos elementos que contribuem para a fixação dos preceitos ine
rentes à sua definição.

Mesmo que ocorra harmonia entre os doutrinadores, no que toca à
concessão das imunidades, para que os representantes mantenham inde
pendência e possam fiscalizar a administração, denunciando as arbitra
riedades, torna-se necessário o exame das particularidades que definem
essas prerrogativas (16).

Conforme COSTANTJNO MORTATI, essa garantia de independência
constitui a prerrogativa em virtude da qual o membro do Parlamento ape
nas indica certo limite de aplicabilidade das regras do direito comum:

"La garanzia di cui si à parlato, sancita nell'interesse obiet
tivo della funzionalità dell'organo, deve assere falta osservare
d'ufficio dalle autorità competentí, ed ê irrenunciabile" (17).

A natureza jurídica das prerrogativas parlamentares encontra sua
justificativa no conjunto da organização constitucional. CARL SCHMITT,
ao examinar a inviolabilidade e imunidade dos deputados frente aos tri
bunais e outros poderes, depois de reconhecê-Ias nas Constituições, acen
tua que este e outros privilégios das corporações Jegislativas justificam-se
entre as técnicas de separação de poderes (18).

A irresponsabilidade difere da inviolabilidade no que se refere ao
domínio, ao efeito, ao fim e à duração. No que diz respeito ao domínio,
ela cobre os atos da função parlamentar. A inviolabilidade alcança atos
estranhos à função. Quanto ao efeito, impede toda ação civil Ou criminal,
ao passo que a inviolabilidade resguarda o deputado da ação criminal
ou correcional durante o mandato. No que toca ao fim, a irresponsabili
dade tem como objetivo permitir ao deputado dizer o que julgue necessá
rio, sem ser impedido pelo temor de uma ação seja do governo ou de
particulares. A duração, no que toca a irresponsabilidade, é perpétua,
ao passo que a inviolabilidade é temporária: "sont d'ordre public. Elles
ne sont pas données aux parlementaires dans leur propre intéret, mais
dans I'intéràt du libra exercice de la fonction; i1s ne peuvent donc y
renoncer" (19).

(15) CAMPOAMOR. Alfonso Fern6ndez·Miranda - La Inmunlclad Parla_Nrla en la ActuaflNd, ob. cil.,
p.2t3.

(16) RUSSOMANO. Roaah - O Poder lAglalatlYo .. Rapllbllca, Livraria Freitae Bastos, Rio de Janeiro,
1960. pp. 134 e as.

(17) MORTATI, Costantlno - latltuzlonl di Dlrllto Publtlloo, CEDAM, Padova, vai. I. B." ed., pp. 470/471.

(18) SCHMtTT, Carl - Teorl. de la C~IIucI6n, Edilo,ial Revista de De,echo Prlvedo, Med'id, p. 219.

(19) BARTHêLEMY. Joseph - T...It6 de DroIl Con_IUlICltlnal, Oalloz, Paris, 1933, p. 565.
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A irresponsabilidade é fixada para assegurar o exercício da função,
a independência e a liberdade necessárias à sua eficácia. Trata-se de
corolário indispensável da liberdade de' palavra e de voto. O fundamento
da imunidade está no conceito de prerrogativa, que possibilita a garantia
contra a privação da liberdade e se conjuga à irresponsabilidade pelas
opiniões no exercício das funções, visa permitir a expressão mais livre
da vontade nacional no seio do Parlamento (20).

Compete, apenas, ao órgão legislativo, pelo seu Regimento Interno,
aplicar sanções ao 'deputado que se excede na tribuna parlamentar, nos
termos já consagrados no § 99 do "Bill of Rights" inglês, fonte do instituto
da imunidade.

PONTES DE MIRANDA, a respeito desse aspecto de um possível
controle pelo órgão legislativo, comenta:

"As regras jurídicas constantes de lei ou do Regimento In
terno que ferirem o art. 44 serão inconstitucionais. As limitações
regimentais não podem ir além das normas de boa educação.
cortesia e respeito reciproco. A Mesa pode ser autorizada pelo
Regimento Interno a proibir a publicação de frases grosseiras, os
ditos imorais, as alusões injuriantes ou caluniosas, os insultos,
ou a sua publicação" (21).

Encontramos, no mesmo sentido. em STORY, que cada Câmara pode
fixar as regras de seus procedimentos, castigar seus membros por má
conduta e, com o consentimento dos outros membros, até expulsá-los C.l2).

Acentua THEMISTOCLES CAVALCANTI que a "imunidade não cons
titui direito subjetivo, mas visa proteger o exercício de um mandato de
interesse coletivo e que envolve as próprias prerrogatívas da Câmara" (28).

Nesse sentido, ainda, podemos acrescentar:

"Da regalia dimanam abusos; maiores, porém, inestimáveis,
até, hão sido as vantagens da existência de um poder vigilante,
que verbera, sem temor, as demasias dos outros; pelo que ado
taram a prerrogativa das assembléias inglesas todos 08 povos
cultos" (24).

A prerrogativa da irresponsabilidade ganha amplitude maior quando
no entendimento dos doutrinadores ela é tida como irrenunciável. Esta
prerrogativa não pertence ao parlamentar, mas à Câmara, pelo que a re
núncia, sem autorização do órgão legislativo, enseja penalidade ao renun-

(20) DIAS, José ele Aguiar - "Exlens~o das lmun',eladas Parlamenlares". Revlatll Foretl.., Filo da Janeiro,
F8sclculo 567, CXXXI, 1950, pp. 5 a 9.

(21l MIRANDA, Pontes ele - Comentí.r1oa • Conatllulçllo de 1948. Max Limonael. São Paulo, 2,· ed" vol.
11, 1953, pp, 242·:!43.

(22) STORY, Joseph - Com."tlIrlo eobr. Ia COnatlblcJ6n Federal de loa Eelado. Unido., Buenos Ai ras,
MOCCCLXXXVIll, lraduçllo a anolllçllo de Nlcolsa Antonio Calvo, p. 512.

(23) CAVALCANTI, Themls!ocles - A Conatllulçllo Federal Comentada, vai, 11, p. 3,5,

(24) MAXIMILIANO, Carlos - Coment6r1oa 11 COnatltulçlo Bra....lr•• 4.- ael" vaI. li, p. 48.
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eiante. A renúncia aos privilégios é discutível; sendo fundamentais à inde
pendência e ao livre funcionamento do órgão legislativo, deve este ser
consultado em cada caso de renúncia. Com esse entendimento, RUI
BARBOSA acrescenta:

"O privilégio da imunidade é um privilégio a favor do povo,
um privilégio a favor da lei, um privilégio a favor da Constituição.
Sempre se entendeu assim, desde Blackstone até Brunialti. O
privilégio não pertence aos membros da Câmara, mas à Assem
bléia."

Esses pronunciamentos levam a conclusões como:

"19} que o deputado é, civil e criminalmente, irresponsá.vel
por suas opiniões, palavras e votos no exerclcio do mandato;

29) que essa irresponsabilidade é absoluta, definitiva, per
pétua e irrenunciável" (2~).

Tidas por ANDRi:: HAURIOU como um sistema de proteção contra as
medidas de intimidação, surgem no exerclcio do mandato. A doutrina
francesa procura caracterizar esta instituição pelo exame de dois aspec
tos que servem para configurar,a noção:

a) irresponsabilidade como imunidade de fundo, que protege todo
deputado contra qualquer ação judiciária que possa dificultar o exercleio
de suas funções;

b) inviolabilidade acoberta o parlamentar contra as perseguições
judiciárias intentadas contra ele pelos atos praticados no exerclcio de
suas funções: "Elle vise, elle aussi, à protéger le parlementaire contre
d'éventuelles manoeuvres du pouvoir ou de ses adversaires mais présente
des caractêres spêcifiques: 1) EUe ne s'applique qu'aux poursuites inten
lées pour des aetes étrangers à I'exercice du mandat; en eftet, las autres
sont dêjá couverts par I'irresponsabilité; 2) ElIe ne joue qU'à I'égard das
poursuites pénales pour crime ou délit, c'est-à-dire, celles qui por
tent atteinte à I'honorabilité, mais ne concerne pas les poursuites
pénales pour contravention ou les poursuites civiles; 3) EUe ne protege
le parlementaire que pendant les sessions, ce qui implique que, hors ses
sion, il paut être I'objat de toutas poursuites civiles ou pénales avec,
toutefois, cette garantie qu'i1 na peut être arrêté que sur autorisation du
bureau de l'assemblée dont il fait partie (sous réserve de cas de flagrant
délit, de poursuites déjá autorisées ou de condamnations devenues défi
nitives)" (26).

Do entendimento da própria natureza da imunidade parlamentar, per
cebe-se que não pode o representante político ser Juridicamente impedi-

(25~ JOBIM, Oanton - "Das Imunidades Parlamentarea", Rnlll. Furen.., CXXXI, ut., 1950, p. 344;
LIMA FILHO, Andrade - Em D.~.. d•• Imunkl'" P.rl._a...... Recife. 1951, pp. 28 e 27, 29,

(251 PACTET. Plerre - lnltlluUons Polltlqu.s. Orolt ConllllUtlonn.l. Manon et Cie. Edlleurs, Paris, 1971,
p. 174; HAURIOU, André - Drolt CoMlllull_11t lnetllullone Polltlqu", Edlllons Monlchrestien. 1970,

4.- ed., p, 859; OUVERGER, Maurlca - InstltutlH. Polltlqu.. .1 Dra" Consll11l1lollMI, Preus.
Universitairsa de Franca. Paris, 1960, p. 590.
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do de cumprir os deveres que lhe são transferidos, através da informação,
das opiniões ou dos votos (27).

O alcance dessa prerrogativa é que pode gerar interrogações quan
to à maneira de ser efetivada. Combate-se, às vezes, sem justificativa as
imunidades dos membros do Legislativo, alegando~se ser estranho que no
sistema republicano existam "invioláveis". Os que se colocam em posição
contrária reconhecem que elas não são incompatíveis com o regime de
igualdade. Tal reconhecimento não pode levar a abusos que deterioram
o regime democrático. Questão que é discutida é até onde atingem as
imunidades. Circunscrevem-se elas à pessoa dos congressistas, ou esten
dem-se também a seus bens e pessoas da família? Ela é pessoal, mesmo
que na prática possam ser atingidas por via indireta. Convém que as si
tuações sejam levantadas e decididas, de conformidade com as circuns
tâncias que levam à diminuição da função que lhes é inerente. Para
PONTES DE MIRANDA, nos Comentários à Constituição Federal de 1946
(vol. 11, p. 33), pequena é a extensão das imunidades sobre as pessoas da
família, empregados ou propriedades. Sendo pessoal, nada impede que
sejam atingidos os co-réus e cúmplices (28).

A configuração do instituto, no que toca a sua natureza, demanda
uma definição correta da eficácia dessa prerrogativa, que deve ser enten
dida em sua ampla garantia, mesmo que sejam toleráveis certos exageros
na sua aplicabilidade:

"Inviolabilidade no caso significa irresponsabifídade, e irres
ponsabilidade ali não pode ser apenas criminal. Se fosse, a
segurança do parlamentar seria somente pela metade, e tal não
pode ter sido o intuito do legislador constituinte. Dizer que o
deputado ou senador é inviolável por suas opiniões é ° mesmo
que dizer que o deputado ou senador é irresponsável por suas
opiniões. Do que fizer no exercício do mandato nada lhe advi
rá" (29).

Entende-se que, apesar de plena, a irresponsabilidade pelas opi
niões, votos e expressão no exercicio das funções não se estende aos
atos ilícitos, ocorridos fora do exercício das funções. Fora dessas ativi
dades, para RANELLETTI, faltam razões justificadoras das prerrogativas,
pelo que deve vigorar o direito comum. Várias dessas manifestações são
corolários da liberdade parlamentar, tnerentes à própria natureza da imu
nidade (30).

(27) CAETANO, Marcelo - 01..110 Constitucional. Direito Constllucional 8rasl1elro, vaI. 11, Forense, FIlo
de Janeiro, 1978. p. 181.

(28) LIMA JFI., Bruno de Mendonça - "Caráter Passoal das Imunidades Parlamentarea", R8vIIbt Fo""",
FIlo da Janeiro. vol. 163, FallCiculos 631 e 632, jan./fev. 1956, pp. 450 e Sflgs.

(29) PICANÇO, Macário - "Imunidades parlamentares", Revista FOfltn.., Rio de Janel ro, vol. 169. fas
clculos 643 e 644. jan./'ev. f967, p. 17.

(3D) RANELLETII - tstlluzlonl di Olrllto PubbNco, CEDAM, Padova, f .• ed.. f949, pp. 88 e sega.;

VEDEL, Manuel - Eljmenta de Droll Constllutlonnal, Paris, 1949, p. 402; BURDEAU, Georgee 
M.nuel de Orolt eonstllutlonlMll. Paris, 1947, pp. 277 e segs. LIET-VEAUX, Georgee - Dro"
CollltllUllonMl, Paris, 1949, pp. 191 e saga.; PRtLOT, Marcei - pr6cr. de Drolt ConstlMlonll",
Paris, 1949, pp. 4a7 e aega.
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Comentando os esforços de GéRARO SOULlER para chegar à verda
deira natureza da inviolabilidade, ROBERT PELLOUX acentua:

"Pour écarter ces objections, M. SOULlER s'est efforcé de
définir la véritable nature de I'inviolabilité. 11 ne s'agit pas d'un
privilêge accordé à un individu, c'est-à-dire, d'une entorse à la
loi générale, mais d'une protection accordé à I'assemblé en vue
d'en assurer le fonctionnement régulier. 11 ne s'agit pas de I'ex
ception à un principe, mais d'un principe, et même d'un principe
constitutionnel" (81).

Não existe uniformidade no que diz respeito à extensão e conteudo
das imunidades parlamentares, mas não se pode negar que a consagra
ção destas prerrogativas é essencial ao regime democrático.

SEBASTIAN SOl..cER, ao falar em uma imunidade penal para os mem
bros do Congresso, acentua que a natureza desta prerrogativa é dis
cutível (32).

Entretanto, a sua importância para eficiente funcionamento do Poder
Legislativo é essencial, desde que somente através da independência de
seus membros é que poderá este órgão cumprir as suas finalidades (33).

Entende-se que as imunidades significam etimologicamente isenção,
dispensa, desobrigação. Como escusa de alguns munus, encargo, obri
gação ou offcio. Estas particularidades levam a questionamentos sobre a
natureza das normas sobre imunidades parlamentares:

"Natureza das normas sobre imunidades parlamentares. Di
reito singular ou Direito comum? ~ importante saber se as nor
mas sobre imunidades constituem ius singulare ou se, ao contrá
rio, são ius commune?" (34).

4 - Prerrogativas das Casas Legislativas e de seus membros

~ constante a afirmativa de que estas prerrogativas são atributos ine
rentes ao livre funcionamento do Legislativo. São tributários desse Poder
e não prerrogativa individual. Ao amparar o representante, pela função
que exerce, como membro do Parlamento, surge relação intrínseca com
o Poder ou a Casa do Parlamento de que faz parte o delegado da sobe
rania popular. Constitui fundamento para o exercício livre da representa
ção poHtica:

"Essa concepção de que o privilégio pertence à Câmara e
não aos seus membros, considerados individualmente, gera, em

(311 SOU~IER, Gérard - ~'Intlolabll/l' P....._ ..I~ an Drolt Françal., cl1.

(32) SOLER, 8ebaatlan - Derecho Pen.1 lu1Ientlno, Tomo I, Tipogr6fica Editora Argentina. Buenos
Alrae, 1951, pp. 221 a 224.

(33) FERREIRA, Pinto - Principio. Qe~I. do Direito CoMt!lUclon.1 Modemo, cit., Tomo I, pp. 452 e sega.

(34) TORNAGHI. H'1I0 - Comp'ncllo de Proc-.o Pelllll, José Konflno Editor. 1967, TOmo IV. ~Io da
JaneIro. p. 1,48tl.
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boa lógica, o axioma de que não é admissível a renúncia à imu
nidade parlamentar. Não pode o parlamentar renunciar a um
direito que não é seu, um direito de que não é titular. A imuni
dade é integrante do mandato legislativo" (35).

Algumas Constituições admitem a renúncia às imunidades parlamen
tares, como a do Panamá, de 1946, e da Venezuela, de 1947. A Consti
tuição brasileira de 1891 t no art. 20, chegou a permitir a renúncia à imu
nidade. Admitia que, na oportunidade do exame por parte da Câmara, do
pedido de licença para o processo criminal contra deputado ou senador,
poderia o acusado optar pelo julgamento imediato.

As prerrogativas parlamentares são definidas com os direitos e po
deres peculiares às Assembléias Legislativas, indispensáveis para sua
conservação, independência e segurança, tanto no que diz respeito a seus
membros individualmente, como ao conjunto do corpo legislativo:

"No se trata de que los legisladores, individual o colectiva
mente, hayan de adquirir prerrogativas, por el solo hecho de su
elección a cargo tan importante, que los ubíquen por encima dei
resto de sus conciudadanos, pues situacíón semejante repugna
ría abiertamente ai principio dEli la igualdad de todos los ha
bitantes ante la ley, consagrado por el art. 16 de la ley suprema,
inherente aI sistema republicano de gobierno" .(~6).

Os regimes políticos modernos partem para definições que apontam
as incompatibilidades entre imunidades e privilégios, que também não
encontram aceitação nas configurações do Poder Legislativo.

As análises em torno dessas prerrogativas levam, naturalmente, a co
locação de questões que devem definir o posicionamento que se assume
na determ.inação das situações em que ficam os órgãos legislativos e os
seus membros.

As prerrogativas e garantias interessam às Casas do Congresso e
aos seus membros; visam, inicialmente, a assegurar às Câmaras sua plena
independência e livre funcionamento, por meio de dois grupos:

"Os privilégios e garantias que pertencem às Câmaras con
sideradas como coletividade e os que protegem os respectivos
componentes ind ividualmente.

O primeiro grupo compreende vários direitos públicos, quais
o deliberarem as Câmaras sem interferência exótica, elaborarem
o respectivo regimento, tratarem da polícia interna e das adja
cências da respectiva sede etc., o que não é o objeto do pre
sente trabalho.

(35) FiGUEIREDO, Argemlro de - "Imunldadea Parlamentares", Re.relll de Informaçlo lAglslaUva,
Senado Federal, Serviço de Inlormeçlo L89lalaliva, Bruma, n." 6, junho 1965, p. 14.

(38) QUINTANA, Segundo V. L1naree - Trallldo de la Clsnel. de' DSNCho ConelllucloMl Argenllno ,
CompenMllo, Parte Eapeclal, Tomo VII i, Editorial AIIII, Bueno8 Alraa, 1963, pp. 33e e 337.
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o segundo grupo compréende principalmente as chamadas
imunidades parlamentares e a prestação de um subsídio pela
atividade parlamentar, pago pelo erário" (37).

A franquia decorrente do exame de atributo essencial à definição
das prerrogativas, no que toca ao titular, compreende, preliminarmente:

a) a liberdade de opinião; e

b) a inviolabilidade pessoal.

Em livro clássico sobre o Parlamento, MIGUEL ROMERO aponta que
razões de caráter político e de aplicação cientifica, necessárias à vida
efetiva do Estado, deram origem a esta instituição, que, apesar de impor
tar em limitação de princípios gerais, está justificada pelos fins a que se
propõe. Vê ar não só o fundamento teórico e doutrinário das prerrogati
vas parlamentares, mas uma comprovação histórica das lutas que consa
graram esta garantia. Mesmo que se atente para os aspectos condená
veis, conforme salienta esse autor, que seriam os privilégios parlamen
tares, sob o ponto de vista da igualdade política, são essenciais ao fun
cionamento do corpo legislativo, daí as duas categorias sob as quais
eles surgem:

a) prerrogativas coletivas, decorrentes da necessária independência
do Legislativo, que engloba várias atividades e procedimentos que lhe
dão atribuições especIficas e necessárias ao seu funcionamento e impor
tância na vida poHtica;

b) prerrogativas pessoais são as que protegem a liberdade individual
dos membros do Parlamento (38).

A função parlamentar é garantida pela imunidade, que é disciplinar,
no momento em que o membro do Parlamento torna-se sujeito de um
status particular, como funcionário do Estado, como afirma CR08A, em
conclusão que nem sempre pode ser aceita, devido às particularidades
da atividade que exerce o legislador: "disciplinare, in quanto iI membro
ele Parlamento sia soggetto a un particolare status come funzionario dello
8tato" (39).

5 - Espécies de imunidades

Uma teoria geral das imunidades poderia levar-nos a exames sobre
o instituto da inviolabilidade não como prerrogativas de determinados ci
dadãos. mas decorrentes de certas funções.

(37) FALCAO. Aleino Pinto - De Imunlclede Perlemen"r. ob. cit., pp. 7 • 8.

(38) AOMEAO, Miguel - EI PvIll_Io. ~recho. Jllrl",ruclencle. Hlstoria, Tomo Primeiro, Félix La.
Jorran. EdJlor, Buenos Aires, 1902, pp. 160 I 184.

(38) CAOSA, Emlllo - Dltlllo ColtltUlllanlle, Unlon. Tlpogra11co - Editrlca Torinese, Torín_, 1955, 4." ed"
p.286.
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Não apenas os parlamentares gozam dessas prerrogativas, mas os
órgãos de cúpula do Poder Executivo, os magistrados, os diplomatas e
as chamadas imunidades legais ou a imunidade judiciéria.

LÚCIO BITTENCOURT disserta sobre as "imunidades legais", fixadas
em relação aos crimes contra a honra e que "protegem certos atos, sub
traindo-os à incidência da lei penal, ainda quando estes se apresentem
com todos os elementos da definição do crime. O fato, embora reúna
todos os elementos da tipicidade, deixa de constitu-ir delito pela perda
da ilicitude objetiva, a Rechtswidrigkeit da ação, indispensável nos cri
mes contra a honra, como em todos os demais" (40).

A análise de cada uma dessas formas de imunidades demandaria es
tudo alentado e minucioso, desde que apresenta particularidades em cada
uma das espécies.

Restritos à imunidade parlamentar, cuja inviolabilidade justifica-se
pela necessidade institucional de que os parlamentares exerçam funções
com independência e coragem, reconhecemos, também, que os predica
mentos da magistratura são prerrogativas que visam assegurar a inde
pendência no desempenho do julgar, tão significativa para as instituições
politicas e jurldicas.

Pondera RAUL MACHADO HORTA que imunidades é expressão ge
nérica, comportando dois tipos:

"Existe a imunidade real e material, também denominada de
inviolabilidade ou irresponsabilidade, conforme a preferência do
sistema constitucional, e a imunidade processual ou formal. Am
bas surgiram no singular ordenamento inglês, a principio se ma
nifestando nas práticas, nos usos, nos precedentes e nos costu
mes, sujeitas aos eclipses impostos por vontades despóticas,
para finalmente receber a consagração de textos que recordam a
gradual conquista das liberdades britânicas" (41).

Entende, com razão, que imunidade processual ou a improcessabili
dade garante a Iiberdade pessoal dos representantes do povo, em casos
de prisão ou de processo criminal, que depende, para efetivação e pros
seguimento, de prévia licença do órgão legislativo ao qual pertence o
congressista ou parlamentar, com a possibilidade de licença posterior
quando ocorre flagrante de crime inafiançável. No que diz respeito à in
violabilidade, relaciona-se com atos funcionais, excluindo a qualificação
criminal.

Enseja-se uma teorização de duas espécies de imunidades:

a) a material, protetora da Iiberdade de debates; e

b) a formal, inviolabili<lade pessoal.

(401 BITTENCOURT, C. A. Lúcio - "Libertai tonvlclandl, A Imunidade do art. 142, n.o I, do Código
Penal", R...... Fa...n., Rio, 19-49, p. 11.

(41) HORTA, Raul Machado - Imunht... P........nta..... ob. clt, p. 71.

48 R. 'Inf. la,i.l. Brolílio a. 11 n. 68 out.l4ez. 1980



o exercício dessas prerrogativas pode gerar debates sobre a exten
são das mesmas, no que se refere ao período das sessões das Câmaras,
o tempo necessário até à locomoção à Casa· do Congresso, para início
da sessão, o retorno à residência, o alcance das palavras ou debates pro
feridos:

"No direito norte-americano não podem surgir certas dúvidas
que ocorrem em outros, isto é, sobre se as palavras e votos pro
feridos fora do recinto das sessões, mas numa das comissOes,
estarão ou não cobertos de indenidade. O critério norte-ameri
cano é dominantemente espacial: refere-se a indenidade ao que
for dito dentro do edificio. A Câmara interessada é que poderá
deliberar a não-publicação, censurar e até expulsar o orador" (42).

Ao examinar as duas categorias de imunidades parlamentares, PE
DRO ALEIXO comenta:

"Sob a denominação de imunidades parlamentares, são con
cedidas aos representantes do povo nas Câmaras certas garan
tias que impedem a prisão deles ou a instauração de processos
contra eles sem prévia licença ou autorização da entidade de
que fazem parte, e até mesmo a instauração de qualquer proces
so. A especificação das imunidades recebe denominações di~

versas, variáveis no fundo e na forma de país para país. Assim,
entre nós, a inviolabilidade assegurada a deputados e senadores
no exercício do mandato, por suas opiniões, palavras e votos, é
chamada imunidade material, enquanto imunidade processual ou
formal é a exigência de licença prév.ia da Câmara a que perten
ce o congressista para a prisão ou o processo do mesmo. Entre
os franceses, as imunidades compreendem a irresponsabilidade
parlamentar e a inviolabllidade parlamentar. Entre os alemães a
nossa inviolabilidade ou imunidade material do art. 44 da Consti
tuição Federal corresponde ao termo indenidader enquanto o ter
mo imunidade é reservado para exprimir a imunidade proces
sual ou formal" (43).

As duas espécies de imunidades garantem a irresponsabilidade legal
e a inviolabilid·ade pessoal. Uma vincula-se ao exerclcio das funções, ao
passo que a outra protege o parlamentar dos processos tendenciosos e
prisões arbitrárias (44).

6 - Extenalo

Constitui objeto de preocupações nos estudos sobre o tema a con
f.iguração do momento a partir do qual tornam-se os deputados protegi-

(42) FALC.lO, Alcino Pinto - D. Imunld.de '.rl._n•• ob. clt., p. 29.
(43) ALEIXO, Pedro - Imunldad.. P••I.m.nt...... Ediçlo da Revtsta Br.sllel-ra de Estudos Polltlco••

Belo Horizonte, Estudos Sociala co Pollticos - 18, 1961. pp. 87 e segs.
(44) FERREIRA, Plnl0 - Curso de Direito Ccnsllluclonal, Llvra.la F.el1as Bastos, Rio de Janeiro, 1964.

p. 181,
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dos pela prerrogativa: "Son tres los momentos que a este respecto se
han sugerido: el de la elección, el de la verificación de poderes y el de
la toma de posesión" (45).

Estimar o momento a partir do qual a imunidade acoberta os atos dos
parlamentares e ampara a atuação funcional dos mesmos é indagação
relevante. A doutrina aceita que ela tem início com a eleição do benefi
ciário, tendo como finalidade impedir as perseguições imotivadas, que
possam alijá-lo do exercício do mandato parlamentar.

A atual Constituição italiana, no art. 68, determina a necessidade de
autorização para continuar processo que foi iniciado antes de estar o
parlamentar protegido pelo mandato:

"En electo, si el fundamento tradicional de la inmunidad es
el control dei Poder Judicial para impedirle influir, por sr o por
manipulación dei Gobierno. an la composición dei Parlamento,
destruyendo de esta forma su Iibertad e independencia. parece
indudable que esta influencia podría hacerse tanto durante las
sesiones parJamentarias como en la fase preelectoral. Bastaria
iniciar procedimientos penales contra los candidatos más signi
ficados que se pretenda eliminar" (46).

Discute-se, muitas vezes. o alcance da prerrogativa. Nem sempre é
fácil determinar a correta utUização da imunidade, dentro do ambiente que
seu fundamento justifica. Apenas a arbitrariedade da perseguição levaria
su,a aplicação.

A permanência da imunidade durante toda a legislatura ou apenas
durante o perlodo das sessões constitui outra preocupação. Para BUR
DEAU a extensão do alcance da imunidade a toda a legislatura é abusiva,
desde que, supondo constante reeleição do parlamentar, este se benefi
ciaria de total impunidade (47).

As discussões em torno das restrições que devem ser aceitas, no
que toca à extensão das imunidades parlamentares, merecem estudos,
desde que elas podem acarretar certo desprestígio da representação. A
doutrina itafíana pretende, através: de certa corrente, restring ir a prerro
gativa, para que não se transforme em priv,~légio, que pode gerar abusos.
Desde que se entenda a imunidade como prerrogativa, e não privilégio,
que dignifica o exercício da função legislativa, não devemos partir para
uma limitação de seu exercfcio, apenas para diminuir os abu'sos. Essas
discussões levam a variada bibliografia, que examina os diversos aspectos

(45) CAMPOAMOR, Alfonso Fern,"dez-Mlranda - L. hlmunldd Parl.....nl.rl••n I. Itclu.lld.d, ob, clt"
p.215,

(46) CAMPOAMOR, Alfonso Femánd.z-Mirenda - L. InlllUnldd Parl.....nl.rl. an la AClualldad, ob, clt.,
p, 215; PETRIELLA, Olonlllo - La Con.lltucl6n de la Rap6bllca ltall.na, Asoclaclón Oante Allllhlerl,
Buenos Aires, 1951, p. 116 e sege.

(47) DRAGO, R. - "L'évolullon ~enle de la nallon d'inviolabllilé parlamentaire", Rawa du Drolt Pu
bllc, L1bralrle Générale de Orol! et de Jurisprudence, Paris, 1950, p, 403.
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e conseqüências do exercício da atividade parlamentar e suas garan
tias (48).

GIUSEPPE D'EUFEMIA, ao afirmar que os membros do Parlamento
não podem ser perseguidos pelas opiniões que expressam e nos votos
que proferem no exercício de suas funções, considera-as como as mais
antigas garantias concedidas aos deputados, consistindo na irresponsa
bilidade penal, civil e disciplinar:

"In forza di tale insindicabilità il parlamentare non ê respon
sabile penalmente, ne civilmente, ne disciplinarmente se sia
soggetto ad un particolare stato come funzionario dello stato, per
le manifestazioni di opinioni e di voti, sia scritti che verbali, com
piuti nell'esercizjo delle funzioni parlamentari" (49).

No exercício do mandato parlamentar, o tema da responsabilidade
política tem sido examinado por publicistas italianos, que salientam as
dificuldades teóricas e práticas da matéria, BISCARETII Dl RUFRA co
loca em confronto o princípio da permanente responsabilidade polftica
dos membros das assembléi·as parlamentares, com a tradicional afirma
tiva da irresponsabilidade política durante todo o periodo de exercicio
ou função parlamentar:

"Ed il tradizionale opposto principio delJ'irresponsabilità po
litica durante tutto il per iodo di esercizio delle funzioni parla
mentari e dei successivo giudizio, alio scadere dei mandato.
sull'attività complessiva svolta durante if medesimo ad opera di
quegli stessi cittadini che hanno compiuto la precedente ele~io

ne, sembra tuttora essere quello che offre maggiori garanzie
pratiche di buon funzionamento. Ocorre, infatti, sempre guardar
si, nell'ambito dei funzionamento politico degli Staf.i, dai com
piere ardite e suggestive innovazioni, che, dirette ad eliminare
tatuni difetti di soarsa entità, sogliono poi spesso produrre, da
un altro lato, ben piu gravi e impreveduti danni aI delicato orga
nismo statalel" (50)

A extensão do exercício dessa prerrogativa está vinculada, também,
ao regime politico que lhe consagra. Apesar de tradicionalmente ser re-
(48) ORLANDO - "Immunílà parlamentarl ed organi sovranl". Dlrltto Pubbllco Oanelllla, 1954. p. 474;

CROSA, Emílio - "La immunità parlamen1are e giudlzlO da inlerdizlona", Rlw. Dlr. Prlv•• 1934. p.
34; CAPALOZZA - Immunlli p.rl.m.nl.... e4 aulorlzuzlone a pr'OCM..... Pai, Pari" 1954, p. 7;
CAPALOZZA - "Contra un tentali~o di lImitazlona derle prerrogative lu~onall dei Parlamanto".
Montecltorlo, n.o 4. 1951, p. 7; CIACCIO - "L'autorlzzazione a procedere contra 11 parlamentare
rlelol1o", Olur. it.I., li, 1954, p. 81; EUA - "Parlamentarl rialatll ed autori~azionl a procedere con
ceBse nella prima legislazion,,". Foro ltal., 11, 1954, p. 210; ZANTI - L. Immunltà Parlamentarl • Ia~
g"lazlon. Pena" Vlgan", Cremona. 1950; PANUAIN e GULLO - "Limill de:le lmmunltà parlamen
tari", An:h. penale, li, 1954, p. 556; COLACE - "L'arresto dei membrl dei Parlamento nella 11 a
çranza di un dei 1110", Olual. Panele, 111, 1950, p. 503; Lo.JACONO - Le prefl'OllatlM dai membrl dai
Parta_lo. Mileno, 1954; RESCIGNO, P. - "lmmunllà e privilegiO". Rlw. DI,. CI'., 1961, p. 415;
MICELI, V. - "La immunlta pariam.". in !ncrclop. Olur., 1898.

(49) O'EUFEM1A, Gluseppe - Ele....ntl di Dlritto Coetlluzlional., Casa Edltrice 0011. Eugenio Jovene.
NapoJl, 1852. 3.- ed.. p. 156.

(501 RUFFl A, Peolo Blscarettl Di - Dlrllto CostlluzlOllala (Lo Stalo Damocllltk:o Moderno), CeS8 Edilrlca
Ooll. Eugenio JOvane, NBPOIJ, 1949, vor. I, p. 411.
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conhecida como garantia para os parlamentares, bem como do órgAo
constitucional de que são institucionalmente considerados como mem
bros, pode o assunto ser objeto de questionamentos quanto a sua exten
são. Mesmo que se considere como o exercfcio de ampla liberdade e in
dependênoia na sua função soberana, em um Estado de Direito, entende
FERRUCCIO PERGOLESI que não pode ser absoluta, sendo sempre limita
da pela Constituição e pela lei:

"Anche ai parlamentari é rjferibile il principio generale, in
virtu dei quale "i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche
hanno iI dovere di adempierle con disciptina ed onore" (art. 54
e pv. cost.); iJ dovere quindi di partecipare all'attività parfamen
tace con tutta la correttezza corrisponde alJa elevatezza massi
ma dalla titolarità di un or9ano costituzionale con un senso di res
ponsabilità morale tanto piu alfinato quanto maggiore sia la lr
responsabilità, nell'ipotesi dell'art. cit., sia politica, sia giu
ri dica" (51).

A improcessabilidade não veda a ação penal:

"O ato praticado, no seu domlllio, é eslranho ao exerclcio
do mandato. Por jsso, a regra constitucional reclama o conheci
mento do fato pela Câmara respectiva, para deliberar sobre a
suspensão da imunidade processual, deferindo a licença para
prisão ou processo criminàl. Enquanto a inviolabiUdade, no Di
reito Constitucional brasileiro, é duradoura no tempo, pois a pro
teção aos votos, opiniões e palavras, manifestadas no axercrcio
do mandato, não se extingue no tempo, apesar da extinção do
próprio mandato, a improcessabilidade é temporAria, com inrcio
e fm prefixados no texto constitucional" (52),

A Imunidade parlamentar material, ao lS$ntar de pena os deputados
e senadores, pela ocorrência de delitos de opinião, tem eficácia temporal
absoluta, que impede o restabelec~mento da punibilidade, após o ex&Ccr
cio do mandatQ:

liA inviolabilidade é total. As palavras e opiniões sustenta
das no exercrcio cio mandato ficam exclufdas de ação repressi
va ou condenatória, mesmo depois de extinto o mandato" (53).

No que toca à duração das imunidades, algumas legislações dão-lhe
maior amplitude. OUlras não as concedem de maneira longa. No que
toca à imunidade processual, ela exIste para o tempo necessário ao
comparecimento às Câmaras. Na Inglaterra o privilégio do "freedom fcom
arrest" limita-se às sessões. Na maioria dos Estados, a jmunidade que
protege o deputado da prisão e o processo dai decorrente perdura o tem
po hábil para o mandatário ir ao Congresso, assisti., às reuniões e regree
sar ao domicilio; com consagração do prlncrpio: eundoJ mor•••18xln
de redeundo.

(51) PEAGOlE51. Ferruccio - Dlrltio CoeIltllzlOlúlIe. CEDAM. Pldcva, 1968. vol. I. po. 495 e 496.

(52) HORTA. Raur "achado - I_leia" Parl_IIU11''', ob. ci:., pp. 71 e 72.

(53) HORTA, Raul Machado - ."'..nlllad.. p.rl_nl..... ob. c ,t.. p. 73.
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Para CLAUDIO SOUTO a irresponsabilidade abrange as diligênc.ias
penais, como as dil1jgências civis em perdas e danos, mas restritas aos
atos praticados no exercício das funções de parlamentar (54).

A amplitude destas garantias não é assunto pacífico, desde que exis
tem doutrinadores que não admitem uma conceituação extensa, que per
mite a má utilização das prerrogativas (~5).

Vistas como impresctndlveis ao desempenho correto do mandato. re
conhece-se que durante certo período tinham um campo de apllicação
bem amplo:

"Nos séculos XVII e XVIII, verificaram-se grandes abusos
em nome do privilégio parlamentar. Estendiam os membros das
Câmaras sua proteção a criminosos que nada tinham a ver com
o Parlamento, deslocando-os da jurisdição normal para a parla
mentar, por se tratar de servidores de um lorde ou de um co
mum. Tamanha era a extensão que se dava às imunidades que
caçar ou pescar em terras de um membro do Parlamento, roubar
madeira em seus domínios, tocar, fi,nalmente, em qualquer dos
seus bens, era considerado "breach of privilege" (ll6).

No Brasil várias são as críticas, em certa época de nossa evolução
polftica, das deturpações dos preceitos constitucionais referentes às Imu
nidades. Mas a defesa deste instituto, essencial ao processo democrático,
não pode pactuar-se com os abusos ou sua má utilização, que viria ferir
princípios essenciais de um regime que consagra as liberdades púbUcas,
sem que ocorra qualquer contrariedade ao dogma republicano da igual
dade de direitos.

As imunidades, conforme é ponto aceito, na doutrina constitucional
e na jurisprudência, acobertam os membros do Parlamanto mesmo du
rante a decretação do estado de sítio (~7).

As imunidades foram fixadas por motivos políticos, com objetivo de
tutelar interesses públícos; trata-se de uma prerrogativa de coletividade
independente e vigilante (~8).

7 - As Imunkfades no Direito brasileiro

A leitura dos textos constituoionais torna-se necessária para com
preensão e definição desse instituto em nosso Direito.

(54) SOUTO, Claudio - As rmunldll'Cl.. Pulamenta,.s, Imprenll8 UnlvenllUllrla, Reclfa, 1962, p. 12.

(55) SOUZA, JoSé Barcelos de - Taorla • Prática da AOlo Panal. EdlOilo Saraiva. 1979. p. 23.

(56) JOBIM, Danton - "Imunidades parlamentares", ob. cit., pp. 343 • sega.

(57) MENDONÇA, Marovau de - "Imunidades Parlamentares", Rmá For.lIM, Rio de Janeiro, vai. 158.
Fascfculo. 621 e 622, março/abril 1955, pago 443; MENDONÇA, Ca.....alho de - O Direito, vol.
86, p. 156; RODRIGUES. Rogério COsIa - "Imunidades Parlamenlares", RuIm da Informa~ Le·
al.latlva, Sénado Federal, Serviço de Informaçlo legislativa. Bresllla. n.° 6. junho 1985, p. 182.

(58) ABREU, Waldyr de - "A Açilo Policial em face das Imunidades Parlam.ntare.... Arqulvoa do .1
nlatlrla da Justiça • NlI1l6clos Inlerlores, m.rço/junho 1950, n.os 33 • 34, p. 55.
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A Constituição de março de 1824 assim tratou o assunto, nos arts.
26 e 27:

"Os membros de cada uma das Câmaras são inviolãveis
pelas opiniões que proferirem no exercrcio de suas funções."

No art. 27, temos:

"Nenhum Senador, ou Deputado, durante a sua deputação.
pode ser preso por autoridade alguma, salvo por ordem de sua
respectiva Câmara, menos em flagrante delito de pena capital."

A Constituição republicana de 1891, além de consagrar ambas as es
pécies de imunidade, nos arts. 19 e 20, ampliou o dispositivo anterior,
pois, além de opiniões, acrescenta:

"Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opi
niões, palavras e votos no exercício do mandato."

Mostra AURELlNO LEAL que:
"As disposições primitivas (Projeto do Governo Provisório,

decs. de 22 de junho e 914-A, de 23 de outubro de 1690) diziam
que "os Deputados e Senadores não podiam ser presos nem
processados criminalmente" sem prévia licença da Câmara a
que pertencessem, salvo o caso de flagrante delito. Nesta hipó
tese, o processo iria até à pronúncia, exclusive, devendo o juiz
processante remeter os autos à Câmara ou ao Senado para co
nhecer da acusação. A Comissão dos 21 alargou o círculo da
imunidade, prescrevendo: "Os Deputados e Senadores, desde
que tiverem recebido o diploma até à nova eleição, não pode
rão ser presos, salvo caso de flagrância em crime ~nafiançá

vel, nem processados criminalmente sem prévia licença de sua
Câm_ara" (59).

O preceito constitucional de 1934, através dos arts. 31 (imunidade
material) e 32 (imunidade formal), determinava:

"Os Deputados são invioláV(lis por suas opiniões, palavras
e votos no exercício das funções do mandato."

A Constituição de 1937. apesar das previsões dos arts. 42 e 43, as
definiu com maiores restrições. Não encontraram aplicabilidade, em de
corrência da dissolução dos partidos e a não instalação do Congresso.

Refletindo os anseios de democratização, a Constituição de 1946 con~

sagrou a imunidade mater,ial no art. 44 e a imunidade formal no art. 45.
No que se refere ao primeiro texto, temos:

"Os Deputados e Senadores são invioláveis no exerclcio do
mandato por suas opiniões, palavras e votos."

Consagrou-se, ainda, no texto' constitucional, que a ~munidade acom~
panhava o mandato do parlamentar:

"Desde a expedição do diploma até a inauguração da le
gislatura seguinte, os membros do Congresso Nacional não po-

[59) LEAL, Aurelillo - 1lIeorl. e Pr6Uce d. Çon.tllUlçlo Feder.1 Br.~lell'll, Rio de Jenelro, 1925, pp.
292 e .ega.
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derão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem
processados criminalmente, sem prévia licença de sua Câmara."

No texto de 1967 as imunidades parlamentares surgem no art. 34
e § 1Q

O artigo e seu parágrafo primeiro têm a mesma redação dos arts. 44
e 45 da Constituição de 1946.

Acrescido de um segundo parágrafo, o texto constitucional restrin
giu a possibilidade de atuação do Legislativo quando determinou:

"Se no prazo de noventa dias, a contar do recebimento, a
respectiva Câmara não deliberar sobre o pedido de Hcença, será
este incluído automaticamente em ordem do dia e nesta per
manecerá durante quinze sessões ordinárias consecutivas, ten
do-se como concedida a licença se, nesse prazo, não ocorrer
deliberação. "

O art. 151 da Constituição de 1967 atinge as imuntd'ades parlamen
tares, ao criar sanção pelo abuso dos direitos individuais e dos direitos
políticos, através de fatos típicos que motivam a suspensão dos di!reitos
acima invocados:

a) abusar dos direitos individuais previstos nos §§ SQ, 23, 27 e 28
do artigo anterior, para atentar contra o regime democrático;

b) abusar dos direitos individuais consagrados para a prática da cor
rupção;

c) abusar dos direitos políticos para atentar contra o regime demo
crático;

d) abusar dos direitos polrticos, através da prática da corrupção.

Em 1968, no episódio de MARCIO MOREIRA ALVES, ocorreu a apli
cação deste preceito, em decorrência de discurso pronunciado no "Pe
queno Expediente",

A Emenda Constitucional nQ 1, de 1969, consagrou o instituto no
art. 32 e seus parágrafos. As modificações mais senslvais foram deter
minadas pelas exceções impostas às imuntdades parlamentares, no que
diz respeito aos casos de injúria, difamação ou calúnia, ou nos previstos
na Lei de Segurança Nacional. As imunidades deixaram de ser consa
gradas desde a expedição do diploma até a inauguração da legislatura
seguinte. Ocorreu o desaparecimento da licença prévia e a prerrogativa
da Câmara em conceder licença para o processo de formação de culpa
ou autorizar a prisão de seus membros.

A Emenda Constitucional nQ 11, de 1978, deu nova redação ao art. 32
e seus parágrafos:

"Os Deputados e Senadores são invioláveis, no exercrcio do
mandato, por suas opiniões, palavras e votos, salvo no caso de
crime contra a segurança nacional."
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Restabeleceu a imunidade a partir da expedição do diploma até a
inauguração da legislatura seguinte (§ 19, art. 32). Tem merecido crrticas
o § 59, que determina:

"Nos crimes contra a segurança nacional, cujo processo in
depende de licença da respectiva Câmara, poderá o Procurador..
Geral da República, recebida a denúncia e atenta a gravidade
do delito, requerer a suspensão do exercrcio do mandato paria·
mentar, até a decisão final de sua representação pelo Supremo
Tril>unal FederaL"

Convém salientar, também, que o § 29, à sua maneira, instaura certa
pressão sobre a Câmara, quando determina que o não pronunciam&nto
sobre o pedido de licença, no prazo de quarenta dias, o silêncio valerá
como concedida a medida.

Este assunto envolve novas discussões quando se fala nas prerroga
tivas do Poder Legislativo, devido a p-roposta de Emenda à Constituição,
apresentada pelo Presidente da Câmara dos Deputados, em abril de 1980,
que mereceu a seguinte justificação, no que toca ao artigo 32 (*):

"Entre as valiosas contribuições recebidas do Presidente do
Senado Federal, a do irrestrito restabelecimento da Inviolablll
dade dos parlamentares é das mais felizes.

A independência do Poder Legislativo, bem como a de
seus membros, e a segurança nacional são bens sociais que o
Direito deve tutelar. Não são incompatfveis, nem tampouco ex
cludentes.

A inviolabilidade parlamentar consiste na inimputabilidade
penal de opiniões, palavras e votos vinculados ao exercfcio do
mandato: não podem configurar crime. Qualquer cidadão, como
qualquer parlamentar, responde, porém, por quaisquer outros
atos que a lei defina como criminalmenie Imputãvels.

Se a conduta de um membro do Poder Legislativo consti
tuir ofensa à segurança nacional, punlvel, portanto, por lei ge
rai ou especial, obedecet-se·á ao que dispõe a Constituição
quanto ao processo; e a faculdade do § 59 do art. 32 poderá ser
exercida pelo Supremo Tribunal Federal" (80).

A redação proposta pela Emenda, no que diz ao art. 32, suprime a
parte final e volta a ter a redação antiga:

"Os Deputados e Senadores são invioláveis, no exercJ.cio
do mandato, por suas opiniões, palavras e votos."

Também o parágrafo seguinte torna-se mais amplo na Emenda em
questão, desde que estã assim redigido:

"Se a Câmara respectiva não se pronunciar dentro de 40
(quarenta) dias a contar do seu recebimento, o pedido será In-

~, A Propglll eM t:menda " Conllllulçlo n.o 511180.
160) T.xtoa" Du._llIII, Ano 11. n. o 4, abril d. '060. p. O.
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cluído na ordem do dia, imediatamente após os projetos de leI,
os decretos-leis e os vetos com prazos igualmente vencidos, fi·
cando sobrestadas, até a votação do mesmo. todas as demais
matérias."

Ainda o parágrafo quinto da proposta que modifica a redação fixada
pelo texto constitucional vigente tem outra aparência:

"Nos crimes contra a segurança nacional, e ressalvado o
disposto no caput deste artigo, poderá. o Procurador-Geral da
República, recebida a denúncia, e atento à gravidade do delito.
requerer a suspensão do exercício do mandato parlamentar, até
a decisão final de sua representação pelo Supremo Tribunal F~
dera!."

Tanto o texto constitucional vigente quanto a redação da proposta de
emenda vêm merecendo severas críticas, sendo que certos pronunciamen
tos apontam colisão com o art. 69 da Constituição Federal, que determina:

"São Poderes da União, independentes e harmônicos, o L~

gisfativo, o Executivo e o Judiciário."

A proposta de Emenda não menciona qualquer alteração do art. 154
e seu parágrafo único, que também estabelecem restrições às imunida
des parlamentares.

Diversos estudos vêm apontando falhas no atual sistema de imuni
dades parlamentares, decorrente da legislação vigente.

O art. 32, caput, da Constituição Federal, ao conceder aos Senadores
e Deputados inviolabilidade no exercício do mandato por suas opiniões,
palavras e votos, salvo no caso de crime contra a segurança nacional, es
tipula causa funcional de isenção de pena. Pelo que o crime subsiste com
seus requisitos de tipicidade e da antijuridicidade.

Apesar de culpável, a punibilidade é afastada, para que se torne
posslval aos parlamentares o exercício livre de suas funções, liberado de
pressões decorrentes dos demais poderes do Estado.

A luta parlamentar deve ocorrer em ambiente que permita as pai
xões acesas, através de maiores oportunidades de manifestações decor
rentes de clima contagiado, muttas vezes, pela largueza de sentimentos
e de linguagem. HELENO CLÁUDIO FRAGOSO entende:

..~ difícil distinguir entre a crrtica áspera e violenta e a ofen
sa pu'nível, em face da necessidade de assegurar, numa socl~

dade aberta e democrática, o livre desenvolvimento do debate
em relação aos adm~nistradores da coisa pública" (81).

8 - Ucença

No levantamento de dados essenciais à configuração da imunidade
parlamentar, a licença constitui um dos pontos essenciais que Integram
o processamento legal do instituto. Dentre as discussões surge aquela
(61) FRAG060, Heleno Cláudio - Jurl.prudtncla Crtn....." BOlsol, Rio de Janeiro, 1973, 11/349, n,o 327.
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que procura esclarecer a quem cabe formular o pedido de licença para o
processo (62). Nem sempre as Constituições dennem a autoridade que
deve dar início à parte processual, tendo em vista que são vérjas as hi
póteses:

"Em manifestações mais recentes do Direito Parlamentar
brasileiro, na vigência da Constituição Federal de 1946, vem-se
registrando dissídio doutrinário a respeito da autoridade que
dispõe de competência para solicitar licença autorizadora da
prisão ou do processo criminal de membro do Poder LegIs
lativo" (53).

Na exposição sobre o tema, PEDRO ALEJXO admitiu desta maneira
o processamento do assunto:

" . .. tendo em vista precedentes parlamentares e funda
mentos extraídos do sistema jurídico brasileiro, no parecer já
citado, sustenta que a Câmara não deve deixar de conhecer pe
dido para processar congressista quando formulado: a) pelo
Ministério Público, nos crimes de ação pública; b) pelo ofendido
ou por quem tenha qualidade para representá-lo ou sucedê-lo,
na ação privada; c) pela autoridade policial, no caso de prísão
ou flagrante por crime inafiançável; d) por qualquer dos órgãos
do Poder Judiciário, competente para o processo ou para o pros
seguimento deste" (Cf. Diário do Congresso Naclonal- Seção I
- de 28 de outubro de 1959, p. 7.819) (IM).

Ocorrendo a Iicença, o Deputado fica sujeito às regras do direito
comum:

"Mas, para atalhar qualquer compreensão exorbitante, com
possível lesão ao próprio instituto da imunidade, o Direito Par
lamentar firmou a regra da especialização da licença, segundo
a qual a autorização para processar é válida para a incrimina
ção que motivou o pedido de licença, ou ainda para imputação
conexa fundada na identidade dos falos submetidos ao conhe
cimento do órgão legislativo. Se a instrução revelar fatos novos,
susceptíveis de qualificaçào criminal diversa, sem conexão com
os fatos originariamente descritos no pedido de licença; se for
necessário incriminar o parlamentar com fundamentos nos iatos
novos, que atraem qualiricação criminal típica, impõe-se o en
caminhamento de novo pedido de autorização ao órgão legis
lativo" (~).

Contida no § 1e, do artigo 32 da Constituição Federal, a imunidade
parlamentar processual ou formal. propicia que Deputados e Senadores,
no que toca a delitos não atingidos pela imunidade material ou penal,
não podem ser presos, a não ser em flagrante de crime inafiançável.
(62) FALCÃO. "leir o Pinto - Rapert6t'io En<:lclllpedlco do Dir.lto Brullerro. vaI. 25. p. 280.

(631 HORTA, Raul Machado '- tm"nldad•• P.rl._nl..... ob. cl:., pp. 81/62.

(&(J HOFlTA, Raul Machado - ImunldMle. Parl.rMnt.rn. ob. ·:11.. p. 85.

(65) HORTA, ft.ul MachRdo - Jmunldad•• ParI8l,_t._, ob. c,t, pp. 85/88.
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No exame do desenvolvimento das formalidades previstas, a licença
constitui condição de prosseguibilidade da ação penal, mas não de pro
cedibilidade:

"Se fosse simplesmente condição de procedibilidade, não
poderia ser iniciada a ação penal mediante oferecimento de de
núncia ou queixa. O processo penal, entretanto, pode ter inrclo
por intermédio daquelas peças, ficando condicionado seu recebi
mento à licença da respectiva Casa Legislativa. Assim, não está
impedida a autoridade policial de proceder ao inquérito, ainda
que não se trate de flagrante. Proposta a ação penal, todas as
suas peças devem ser remetidas à Casa do Congresso a que
pertença o parlamentar para instruir o procedtmento do pedido
de licença.

Se no prazo de quarenta dias, a contar do recebimento do
pedido, a Câmara, ou o Senado, não deliberou sobre o assunto,
ter-se-á como concedida a licença (CF, art. 32, § 29). No caso de
flagrante de crime inafiançável, os autos do inquérito policial
devem ser remetidos, dentro de quarenta e oito horas, à Câ
mara respectiva, para que resolva sobre a prisão e autorize, ou
não, a formação da culpa" (§ 39) (86).

A suspensão da imunidade parlamentar, tendo em vista os critérios
do Direito Parlamentar, merece referências como:

liA improcessualidade não subtrai o parlamentar à inicia
tiva do direito punitivo. Antes que tal ocorra, ou para que assim
possa ocorrer, o pedido de licença prévia converte o órgão le
gislativo em instância de cognição do fato imputado ao repre
sentante. A decisão legislativa, nos casos de improcessabilida
de, não está submetida a regras fixas e apriorlsticas. Já se no
tou que os numerosos precedentes da prática parlamentar não
conduzem, na verdade, à formulação de regra segura e invariá
vel sobre os critérios que devem determinar a concessão e a de
negação da prévia licença. O critério não é normativo, mas po
lítico, dentro da discricionariedade das razões de conveniência e
de oportunidade. A camaradagem parlamentar, a que se referiu
VEDEL, influi na apreciação dos casos concretos" (8'1).

Pelo que foi dito, nos processos criminais contra parlamentares, o
texto constitucional encarece a necessidade de licença. Em trabalho so
bre o assunto, GERALDO ATALlBA pergunta qual a razão desse dispo
sitivo.

O pronunciamento da Casa Legislativa, ao opinar pela concessão ou
não, não indaga sobre o julgamento técnico-judiciário, mas decide se o
ato questionado, praticado por um membro seu e, inerente à função, se
dela decorre ou por ela é implicado, é ato privado, desvinculado, desli
gado do munus parlamentar, não merece cobertura do Poder Legislativo
(66) JESUS, Oamésio E. de - "Imunidade Pa.lamenla." - 3, O Estado de S. Paulo. 20 de Julho de

1980, p. 49.

(67) HORTA, Raul Machado - Imunidade. P.'.lMntarws, ob. clt., p. 77.

R. Inf. legisl. Brasília a. 17 n. 68 out.lclez. 1980 59



Tal manifestação, implicitamente, define se aquele ato concreto foI
praticado como extensão ou com uma implicação do exercfcio da fun
ção parlamentar ou não. A exclusiva atuação do Congresso Nacional é
essencial. Após este pronunciamento, que pode ser expresso ou tácito,
é que o Judiciário irá instaurar sua jurisdição, para apreciar o caso con
creto,

A decisão cio Congresso Nacional. ao conceder ou não a licença
para o processo criminal de seus membros, é soberana.

A licença tem a finalidade de permitir que um órgão polftico decida
uma questão preliminar, embora vinculada ao mérito, antes que o Poder
Judiciário se dedique à apreciação do mérito:

"A licença é concedida pelo Congresso, no caso de aste
reconhecer que a manifestação do parlamentar foi feita numa
questão pessoal, privada, particular.

Concedendo a licença, o Congresso se desvincule daquele
ato e proclama a não-inerência do ato ao exercicio da função
parlamentar.

Desta forma, a Constituição entrega ao próprio Congresso a
avaliação da eventual inerência entre o ato inquinado e o exer~

cicio da função parlamentar.
Ao conceder a licença, a Casa Legislativa desliga a insti

tuição do agente, ou melhor, do ato daquele agente, e decide,
proclama que o parlamentar não agiu como tal, naquele caso.

Se pode haver dúvida quanto à configuração do crime 
exatamente em função de certas peculiaridades de diflcH apre
ciação por um órgão técn:co, como o Judiciário -, o Congresso
a dirimirá.

A possível discutibilidade da caracterização de um deter
minado pronunciamento - no sentido de configurá-lo ou não
como crime contra a honra -, desde que envolva, ou esteja pró
ximo do exercrcio da função parlamentar, impõe que a aprecia
ção deste ato seja feita com critérios menos técnicos e mais
políticos" (':8),

A licença é parte fundamental a integrar o instituto das imunidades
parlamentares, desde que a sua utilização poderá resguardar os parla
mentares de investidas que contrariem os princlpios básicos da repre
sentação e do exerclcio do mandato parlamentar.

No momento em que são discutidas as prerrogativas do Legislativo,
convém atentarmos para a plenitude que deve acobertar este instituto,
para que o Poder Legislativo não, encontre empecilho para uma mani
festação livre e democrát~ca.

A não-aceitação da imunidade oarlamentar absoluta. que nunca exis
tiu nos regimes mais liberais brasileiros. não deve impedir que se resta
beleça a imunidade plena, tão necessária aos regimes democráticos.

(~8) ATA.IB", Geraldo - "A I"vlolabllldade dos Parllllmenlare5", () blMo de 5. '.10. 3 d4I .brll,
1979. ~. 31; lder>. ·'Ir,violabilidade dos Parlamentares", R.vl... de Direito Nbllco, Editora R.
vlst~ dos Tribunais. Sio P~u,o, n.o, .7-~8, Julho/dezembto -978, p. 75.
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No momento em que a restauração das prerrogativas do Legislativo
é tão proclamada, tratando·se de instrumento fundamental para os siste
mas democráticos, convém que a configuração constitucional das imuni
dades parlamentares assuma a plenitude do exercício do mandato par
lamentar.

9 - As imunidades dos Deputados estaduais e Vereadores

Tema que é objeto de interrogações, no que toca ao assunto ora exa
minado, é a indagação sobre a extensão das imunidades parlamentares
aos Deputados estaduais. Terá competência o Legislativo estadual para
conferir aos seus membros as prerrogativas da irresponsabilidade e da
inviolabilidade que são asseguradas aos componentes do Congresso
Nacional?

A jurisprudência tem entendido que esta prerrogativa dos parlamen
tares constitui princípio primordial, implícito nas Constituições e extensivo
às Assembléias estaduais.

Como excludente de criminalidade, trata-se de direito material. Sendo
este da competência privativa da União, aos Estados-Membros falece
competência para legislar sobre o assunto. Nesse caso, a prerrogativa
aplicável aos Deputados estaduais não poderia prevalecer na ausência
de lei federal que a reconheça. O assunto está ligado ao sistema federa
tivo definido constitucionalmente. No caso dos Estados Unidos, onde
assiste competência aos Estados-Membros para legislar sobre direito
material e formal, o entendimento é outro:

"Por outro .lado, sobre não haver lei federal, que autorize
estender ao Legislativo estadual as prerrogaUvas dos arts. 44 e
45 da Constituição, não é possível ampliá-Ias com base na ana
logia, ou paridade. Como normas de exceção, importando cho
cante derrogação ao direito comum e ao princípio fundamental
da igualdade perante a lei, o mais elementar senso jurídico acon
selha minimizá-Ias; devem, assim, circunscrever-se aos termos
estritos do texto, já que se não preferiu extirpá-Ias, como excres
cência daninha, do corpo da Constituição" (89).

A questão da titularidade da imunidade parlamentar, no que se refere
ao Estado federal, chegou a gerar questão da constitucionalidade das
Cartas Políticas estaduais que conferiram a prerrogativa aos seus Depu
tados. A aceitação dessas prerrogativas aos membros do Legislativo
estadual decorre, assim, da própria forma consagrada através do Estado
federativo (70).

No Brasil, o Ato Adicional, ao substituir os antigos Conselhos Gerais
pelas Assembléias Legislativas Provinciais, deu, em seu art. 21, aos mem-
[e9) NóBREGA, J. FI6ecolo da - "Aa Imunidades parlamantares e as Consliluiçlles estaduala". R..,,_til Forenee, Rio de Janeiro, vaI. exV, Fascfculo 535, janeiro, 1948. p. 35.

(7D) ABREU. Valdir de - "Ainda as Imunidades Parlamentares", Revl.tIl Foren.., Rio de Janalro, vor.
178, la,clcuro. 681 e 882, luJho/eg~lo ' •• p. 469.
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bros dos no....os organismos regionais a prer."ogativa d.a inviolabilidade. A
Lei Constitucional de 12 de agosto de 1834 não manteve a mesma orIen
tação.

Com a República, transformadas as Províncias em Estados autOno
mos, as imunidades parlamentares foram asseguradas pelo art 20 da
Constituição de 24 de fevereiro de 1891. Com a Constituição de 1934, o
regime de imunidade estendeu-se expressamente ao suplente imediato
do Deputado em exercicio (7:).

Quando havia silêncio das Constituições federais, aceitou-se a pos
sibilidade de os Deputados estaduais gozarem de imunidades parlamen
tares, sendo que a mais alta Corte de Justiça resolveu a pendência em
favor dos Deputados estaduais.

Mostra RAUL MACHADO HORTA como as imunidades são tratadas
no Direito brasileiro:

"As Constituições dos Estados-Membros, desde o perrodo
inaugural da República Federal, vêm consagrando as imunidades
que protegem o exercício do mandato legislativo estadual. Assim
procederam, no federalismo constitucional de 1891, as Constitui
ções da Bahia, de 2 de julho de 1891 (arts. 13 e 14), do Rio de
Janeiro, de 9 de abril de :892 (arts. 13 e 14), de São Paulo, de 14
de julho de 1891 (arts. 9 e 10), do Paraná, de 4 de junho de 1891
(arts. 21 e 22), de Santa Catarina, de 25 de maio de 1910 (arts.
20 e 21), de Minas Gerais, de 15 de junho de 1891 (arts. 16 e 17),
de Goiás, de 19 de junho de 1891 (arts. 59 e 60), de Mato Grosso,
(ar1. 10. parágrafos 19, 29 e 39), entre outras, reproduzindo, de
maco geral, a técnica adotada na Constituição Federal para con
sagração normativa das imunidades. O instituto ingressou no do
minio da autonomia constitucional do Estado-Membro, mediante
decisão de seu constituinte originário. E para caracterizar esse
tratamento autõnomo, alguns Estados não se limitaram a repro
duzir ou a imitar, no seu ordenamento constitucional, o disposi
tivo~padrão oa Constituição Federal" ('~).

Com a consagração da autonomia constitucional do Estado-Membro,
conforme afírma RAUL MACHADO HORTA, o constituinte estadual, na or
ganização do Poder Legislativo, adotou o principio das imunidades dos
Deputados estaduais. No mesmo sentido, "o reconhecimento das imuni
dades aos Deputados estaduais não ficou no domfnio do Poder Consti
tuinte estadual. O Supremo Tribunal Federal, intérprete conclusivo da
Constituição Federal, expressamente reconheceu a legitimidade consti
tucional daquelas imunidades. Não há divergência jurisprudencial que
possa subsistir após a palavra oracular do Tribunal da Federação" ('18),

(71 I QUE'ROZ, Joio José de - "Imunidades Parlamentares e os Suplenlea de Depula=los E.laduals" •
........lIlvn do Mlnl.",1g da Jusli,a • HS1I6clos lnle'I.,.... "'no XII ..,.~ 49, março. 1954, pp, 1 8 aeg •.

(;2) HORTA, Raul '-!achado - tmunidaa.. P8rla""8nln.. da Oaputllda 1.ladua', Imprensa 011Clal.
1987, p. 29,

(73) HO RT.&. , Raul MaChado - lm~nldad•• '.r"manla,.. da D4pllllda Ealadu.l. O~. c:I., p. 32,

-_., -_ .._------------
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BARBOSA LIMA SOBRINHO reconhece que o problema da extensão
das imunidades no setor estadual ou provincial é comum a todas as orga
nizações federais. Ainda na análise do tema acrescenta:

"As imunidades parlamentares, concedidas aos deputados
estaduais, são, pois, condições essenciais para o prevalecimento,
na esfera estadual, do principio constitucional da independência
e harmonia dos poderes. A lição de EUGt:NE PIERRE continua a
ser oportuna e esclarecedora:

"A inviolabilidade, que abriga os membros das Câmaras,
não é um privilégio admitido em proveito de uma categoria
de indivrduos: é uma medida de ordem pública, institurda
para colocar o Poder Legislativo fora do alcance das inves
tidas do Poder Executivo" (74).

No Direito Constitucional Comparado, a Constituição de 1858 da Ve
nezuela estabeleceu as imunidades provinciais com a mesma amplitude
que lhe foi deferida pela Constituição de Weimar. O art. 132 da Constitui
ção venezuelana de 1858 dizia:

"Os Deputados provinciais não são responsáveis por seus
discursos e opiniões manifestadas na Câmara e gozam de imu
nidade na mesma extensão dos membros do Congresso" (7:i).

No Brasil, de acordo com o art. 200 da Constituição Federal, as dis
posições dela constantes ficam incorporadas, no que couber, ao Direito
Constitucional legislado nos Estados. Desde a promulgação os preceitos
da Constituição Federal estão incorporados à Constituição de cada
Estado.

Os dispositivos das Constituições estaduais, no que toca às imuni
dades parlamentares, têm a natureza de normas autônomas, procedentes
da decisão do constituinte estadual, naquilo que a Constituição lhe reser
vou. Impõem estas normas, no plano legislativo estadual, expressa norma
de recepção do direito federal. Na corporação estadual a imunidade exis
te por ser da essência de sistema federativo. A imunidade está restrita
ao âmbito estadual, isto é, aos seus limites territoriais.

No que diz respeito aos Vereadores, aceita-se que, mesmo não lhes
sendo deferida a imunidade, deve-se assegurar aos mesmos a exclusão
de penas por ofensas ocorridas no exercício do mandato, por opiniões,
palavras e votos.

Através de manifestação do próprio Supremo Tribunal Federal, reco
nhece-se que os Vereadores não são garantidos em suas atividades pelas
prerrogativas inerentes ao instituto das imunidades ('76 ).

[74) SOBRINHO, Barbo.a lima - Aa I..unldade. doa DeputNos E.taduel., estudos Sociais e PolUlcos,
21, Edl!16es da Revi... 8...11.1.. ch E.ludo. PoHllcoe, Belo Ho,izonle,l966, p. 101.

(75) PAIETO. F. LuIz B. - Sut"'lllo , DelllOcracl., Caracas, 1971, PP. 145 a 147.

(76) BISPO, Luiz - "Imunidades Parlamentares", Revle" d. Faculdade de Dlralto d. 8al1lllpe, Aracaju,
1955, n.o 3, pp. 270 11 sega.
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Entretanto. a opinião predominante pode ser recolhida neste texto:
"~ inconstitucional a pretensão de se dar aos vereadores as

imunidades parlamentares dos membros do Congresso e das As
sembléias Legislativas" (7').

Entende-se que o Município não dispõe de poderes no sentido cons
titucional da soberania nacional. Realiza função de caráter executivo e
legislativo com o objetivo de efetivar a administração local.

A Câmara dos Vereadores não é tida como um poder legislativo como
são considerados o federal e o estaduar. Reconhece-se nela um órgão
de administração local, sendo que seus membros não têm as mesmas
prerrogativas dos membros do Congresso ou das Assembléias estaduais.
A doutrina entende que os Vereadores não podem gozar das imunidades
parlamentares, porque a Constituição não os favorece com esta franquia.
Por ser matéria do corpo de uma Constituição, a lei ordinérla não poderé
estendê-la aos Vereadores, Para HELY LOPES MEIAELLES, em Direito
Municipal Br.....I1O:

"Conquanto insistentemente reclamado pelos Vereadores,
não nos parece necessário esse privilégio para o desempenho do
mandato legislativo no âmbito municipal, vlsto que a Imunidade
parlamentar destina-se a preservar os legisladores contra even
tual prepotência dos outros Poderes do Estado. Ora, a Câmara
Municipal não é poder do Estado, e pór isso não pode sujeitar às
suas deliberações a Polícia e a Justiça estaduais. Além disso, os
Vereadores já dispõem de inviolabilidade para o desempenho do
mandato e podem utilizar-se do habeas corpus e do mandado
de segurança para impedir coações pessoais ou violação de seus
direitos individuais, partidos de qualquer poder ou autoridade"
(pp. 121·122).

No entender de BARBOSA LIMA SOBRINHO, a respeito da aplicabili
dade das prerrogativas aos Vereadores, convém destacar:

"Na verdade, há uma grande resistência para reconhecer
imunidades parlamentares aos Vereadores municipais. Não é que
se tenha em pequena conta o Municfpio, mas há Municipio9
grandes, com uma Câmara funcionando quase sem interrupção
e uma grande autoridade, e há pequenos Municlpios, com uma
Câmara que se reúne de tempos em tempos. para um trabalho
irregular. Multiptícar as imunidades por milhares e milhares de
Vereadores, considerando a essência de privilégio que as carac~

teriza. é realmente o que assusta os intérpretes e os leva a uma
decisão restritiva. mesmo quando figuram, como CASTRO NU~

NES, entre os apóstolos do municipalismo no Brasil" (73).
Apesar das ponderações que surgem sobre as imunidades dos Verea

dores, convém salientar que o exercicio de suas atividades pode ser
impedido pelo poder executivo local, que poderá utilizar de força e pres
sões contra o livre exercfcio do mandato.

177) MENDES, Raul Armando - "lmutl,dade8 Parl.metllaru de Vereadoru", flevl.UI de DI..lto "6bllClO,
Editora ~vl.la doi Tribunais. sao PMlLa, yal. 4, Ibrlll junho 1gee. p. 11e.

(781 SOBRINHO, Barbos. lima - A. Imunld.cl.. dOi Dep\llsdol Elladuall, ot!. cit, p. 141.
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o congestionamento

do Supremo Tribunal Federal

e da Suprema Corte americana

Comentários sobre alguns pontos comuns

TORQUATO LoRENA JARDIM

Advogado. Professor na. Universidade de
Brasma.. Maater of 1.&_ pela Universi

dade de M1cb.lga.n, AnIl Arbor.

-1-

o Supremo Tribunal Ft.>d.eral e a Suprema Corte dos Estados Unidos
têm lutado com certo desespero para julgar o sempre crescente - para alguns,
assustadoramente crescente - número de processos que lhes são submetidos.
Aqui e lá causas são apontadas, soluções são debatidas, mas pouco ou nada
de efetivo ou duradouro se pode fazer. Apressadas reformas de regimento e
alterações no critério de seleção dos temas não se mostraram suficientes para
deter o fluxo dos processos até àquelas altas Cortes.

Uma sinopse estatística ajuda a percepção da magnitude do problema.
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Anos

1891-1000

1001-1910

1911-1920

1941-1950

1951-1960

1961-1970

QUADRO I

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

NfJ de Recursos Extraordinários

255

644

818

2.306

13.641

29.541

25.501

QUADRO II

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Anos
N9 Processos NÇI Processos

DiferençaNovos Julgados

1961-1970 78.082 78.752 mais 670

1971-1979 65.766 72.459 mais 6.693
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QUADRO 111

SUPREMA CORTE

IN FORMA

Anos
Processos Pauperís Processos

Novos Pagos

1935 983 59 gt'.A

1936 950 60 890
1937 981 97 884
1938 942 85 857
1939 981 117 1>04
1940 977 120 &')7

1941 1.178 178 1.000
1942 984 147 837
1943 997 214 783
1944 1.237 339 898
1945 1.316 393 923
1946 1.510 528 982
1947 1.295 426 869
1948 1.465 447 1.018

1949 1.270 441 829
1950 1.181 522 659
1951 1.234 517 717
1952 1.283 539 744
1953 1.302 618 684
1954 1.3f1l 684 713

1955 1.644 749 89.1
1956 1.802 825 977
1957 1.639 811 828

1958 1.819 930 88e
1959 1.862 1.005 857
1960 1.940 1.098 842
1961 2.185 1.295 890
1962 2.373 1.414 959
1963 2.294 1.276 1.018
1964 2.288 1.246 1.042
1965 2.774 1.578 1.196
1966 2.752 1.545 1.207
1967 3.106 1.828 1.278

1968 3.271 1.947 1.324
1969 3.405 1.942 1.4Q3

1970 3.419 1.831 1.588
1971 3.643 1.930 1.713
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QUADRO IV

SUPREMA CORTE

Processos "CerlioraN-

"CERTIORARI" «PETIÇOES PAGAS· '1N FORMA PAUPERlS"

Ano Examin. Cnnc. % Cone. Examin. Cone. ~ Cone. Examin. Cone. $ Cone.

1941 951 166 17,5$ 773 150 19,4$ 178 16 9,0$

1951 1,017 113 11,1$ 612 94 15,4$ 405 19 4,7~

1956 1,425 177 12,41 664 139 20,9$ 622 38 6,11

1961 1,899 141 7,41 768 103 13,41 1,131 38 3,4~

1966 2,470 177 7,2$ 1,043 121 11,61 1,427 56 3,9%

1971 3,2R6 317 9,61 1,433 128 8,91 1,853 189 10,2S



Qualquer estudo sobre o congestionamento de processos nas Cortes maio
res dos dois países, visando a aperfeiçoar o sistema, é condicionado pela con.
cepção que se tenha da função daqueles tribunais dentro do Poder Judiciário
e na vida nacional. A opinião tradicional é que tais Cortes não são simples
mente tribunais de apelação. Suas funções sã.o distintas e de uma essencialidade
marcante: definir e aplicar os direitos garantidos pela Constituição, assegurar
a uniformidade de interpretação do direito federal e, no caso americano,
manter a distribuição dos poderes da união federal.

A despeito das acentuadas diferenças entre o tribunal supremo brasileiro
e o americano, notadamente no tocante ao direito processual, algumas obser
vações genéricas são igualmente válidas para ambos, em especial neste tema
do excessivo número de processos que a eles têm acessO.

-11-

Pesquisa de opinião pública fejta nos Estados Unidos dá conta de que O

prestígio do Poder Judiciário é hoje menor do que o de muitas outras institui·
ç-Õ€S, como a profissão médica, a polícia e as escolas públicas (Time Magazine.
20 de agosto de 79, p. 42). No Brasil, os juízes, em geral, e os dos tribu
nais superiores, em particular, são cada vez mais alvo de críticas as mais con
tundentes - por vezes cruelmente injuriosas até. Clama-se contra o Judiciário,
lá, porque absorve muito poder; aqui, porque não exerce o que, teoricamente
pelo menos, é o seu. Por que, então, cresce inexoravelmente o número de
processos?

A verdade é que, embora a fé nO Judiciário possa estar abalada, tal não
impede a sociedade de buscar os tribunais como que numa avalanche, talvez
porque não haja outro caminho para compor o litígio, talvez porque a razão
das críticas seja d€ um cunho político inexistente na simples controvérsia
pessoal. Nos Estados Unidos, processos cíveis nas varas federais, de 1960 a
1978, aumentaram de 87.321 para 138.321, o que faz cOm que 16.000 processos
estejam pendentes há mais de três anos (Time, 00. cit., p. 44). Em todo o
país, há cerca de 10 milhões de novos processos por ano. LAURENCE TRIBE,
professor de Direito na Harvard, chegou a afirmar que, mantidos os atuais
índices de aumento do número de proce.~os, nossos filhos talvez não possam
concluir um durante o período de suas vidas (id., ih.).

A questão toma-se ainda mais perturbadora se se toma em conta que a
tarefa de decidir é um processo, e não um evento, um processo de reflexão
situado no extremo oposto ao do "processamento" rápido e em grande quanti
dade. A condição indispensável para o exercício da função das Cortes Supremas
é tempo adequado e tranqüilidade para pesquisa, reflexão e consulta, para se
chegar ao julgamento.

Quais são algumas das possíveis causas gerais do problema?

Primeiro, o aumento da populaçãO. ];;ramos, em 192Q, cerca de 30 milhões;
em 1940, 41 milhões; 95 milhões em 1970. Agora em 1980, espera-se contar
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125 milhões; no ano 2000, possivelmente 200 milhões. Nos Estados Unidos, a
população de 132 milhões em 1940 passou a 210 milhões em 1972.

Segundo, o aumento da riqueza do país, particularmente o das sociedades
comerciais ap6s a Guerra de 1939/45, e, no caso brasileiro, a partir do final
da década de 1950 com a industrialização. .

Terceiro, para os americanos, o que se denomina revolution oi rising
expectatio1l3, uma profunda mudança de atitude dos cidadãos que resultou
na criação de novos direitos, e na exigência e observância de outros mais
antigos: direitos civis, proteção dos réus, proteção ambiental, proteção ao
consumidor, fiscalização da administração pública etc.

Quarto, e certamente o maior estimulador de litígios, a explosão legislativa.
Na América, cerca de 100 mil novos atos legislativos por ano (Time, ed. cit.,
p. 44). A prop6sito, assim se manifestou o Ministro LEITÃO DE ABREU, do
Supremo Tribunal Federal:

"( ... ) como resultado dessa inquietude do nosso tempo, quão
árduo se toma o trabalho judiciário em face, especialmente, da perda
que a lei experimentou no tocante ao seu caráter majestático. Em
vez de aspirar à perpetuidade, segundo lhe era usual, como expressão
de princípiOS universais, de presumida intemporabilidade, transfor·
mou-se a lei em simples instrumento de governo, instrumento, portan
to, utilizado em proporções consideráveis, aqui e agora, para atingir,
sob a pressão de circunstâncias do momento, objetivos reputados de
interesse público. Explica-se, pois, que, em toda parte, como fenÔmeno
geral, pr6prio da nossa época, os frutos da atividade legislativa desa
bem, em todos os horizontes da terra, em catadupas, robre os desti
natários da norma jurídica. Explica-se, também, por isso mesmo se
afirme, cOmo faz JEAN CARBONNIER, constituírem caracteres natu
rais aos comandos assim elaborados la précipitation, la mobilité et
aussi quelque vulgaríté de style. Autores existem menos comedidos
no apontar o que chamam frenesi legiferante dos nOssos dias e no
denunciar as imperfeições que isso acarreta à elaboração da lei. O
certo é, todavia, que se trata de fenômeno universal, decorrente de
fatores objetivos e inelutáveis, de caráter econÔmico, social e político.
Cumpre, destarte, antes compreendê-lo que criticá-lo.

( ... ) Posto necessária, posto compreensível, posto justificável, a
verdade é que a aceleração legislativa, COm defeitos maiOTes ou me·
nores, e até sem defeitos, além de outras conseqüências, agrava ine
vitavelmente os encargos do Judiciário, seja pela multiplicação dos
pleitos, seja por obrigar ao estabelecimento de impreterível consis
tência entre os novos comandos e o ordenamento jurídico em que, sem
estridência lógica, se devem inserir, seja por impOT a atribuição ao
direito vigente, pelas suas dedsôes, aquele grau de certeza, que do
direito fundamentalmente se requer.

Por mais completa que seja ou pretenda ser a lei, por mais defini
dos os seus conceitos, a sua aplicação ao caso concreto implica proces
so de determinação, pelo qual o Judiciário, de modo conclusivo, imo
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prime à norma jurídica a sua feição última e acabada. Por isso mesmo,
proclama OLIVER WENDELL HOLMES, em frase justamente fa
mosa, que por direito devem ser entendidas as profecias sobre as deci
sões dos tribunais. Complementando, no aplicar o direito, não s6 a lei,
mas a norma jurídica em geral, o juiz exerce, em certa medida, função
criadora.

A ansiedade jurídica, que inquieta o legislador, exasperando-lhe a
produtividade, comunica-se, destarte, ao aplicador do direito, ao titu
lar da função judicante, dada a sua condição de modelador final da
norma, que preside ao desfecho do drama judiciário." (Discurso de
saudação ao Ministro Dr;;CLO MIRANDA no Tribunal Superior Elei
toral. )

Um quinto aspecto da questão - nos Estados Unidos - tem a ver com o
crescimento do índice de criminalidade e o conseqüente aumento do número
de processos criminais. Isto acarreta ainda maior demora do julgamento das
questões cíveis, porquanto, por força de lei, a Lei do Julgamento Rápido
(Speedy Trial Act, 18 USC, ~ :> .161 et sego ), o caso criminal, em corte federal,
tem precedência sobre o cível, e o prazo certo de 60 dias para conclusão.

- III -

Para as Supremas Cortes a pressão dos números é incompatível com o ade
quado desempenho de suas funções históricas essenciais. No tribunal america
no, nos últimos 35 anos, embora o número de processos tenha aumentado
quatro vezes, o de sustentações orais - pois lá, ao contrário daqui, o advogado
não tem direito certo à sustentação - continuou praticamente o mesmo (cf.
Freund Report). Daí se inferem duas conseqüências: a) causas cujo mérito
seria julgado há uma geração, hoje não são recebidas pela Corte; b) a quali~
dade do exame detido de cada caso aceito para julgamento de mérito é com
prometida pela pressão da necessidade quantitativa.

Que medidas se podem propor para, se não resolver, pelo menos aliviar a
"pressão"?

No BTasü, reforma constitucional límitou o recurso extraordinário do Tri
bunal Superior do Trabalho para o Supremo Tribunal Federal aos casos de
ofensa à Constituição, o que implicou diminuição considerável do número de
processos. Mais profunda foi a reforma da Emenda Regimental nQ 3, de 12 de
junho de 1975, que estabeleceu, para os inúmeros casos que discrimina, a via
da argüição de relevância. Introduziu-se, assim, no Brasil, da mesma forma que
na América, uma competência altamente discricionária da mais alta Corte, a
de só admitir os recursos que lhe parecerem relevantes. A eficácia da inova
ção é, em boa parte, responsável pelo fato de que, no periodo 1971/79, o
Supremo tenha julgado 6.693 processos a mais do que recebeu (vide QuaclrJ II
supra).

Critica-se, com certa dose de razão, lá e cá, tal discricionariedade. Entre
nós, porque a Corte não esboça, nem no Regimento Interno, nem na jurispru-
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dência - porque nada consta em ata das sessões de Conselho em que se delibe
ra sobre as argüições de relevância -, o que seja relevante questão federal.
Verdade é que tal procedimento se aplica apenas a certos tipos de ·causas, as
quais, segundo a Corte, raramente versam ques~ões de importância a merecer
exame.

Rclembro, a esta altura, observação anterior: a análise do problema pres
supõe decisão assentada sobre a função do Tribunal. Se se encara a mais alta
Corte de justiça como órgão político para salvaguarda dos princípios consti.
tucionais e para uniformização da interpretação do direito federal, então pouco
se terá com que contrariar O procedimento estabelecido para a argüição de
relevância; se, porém, como fazem muitos, se vê no Supremo Tribunál também
uma corte de apelação para praticar a justiça distributíva, então, é certo, difi·
cilmente se aprovará aquele procedimento.

Na Corte americana, por seu turno, critica·se o uso do certÍOf'ari, writ que
inspirou nossa argüiçã.o de relevância, cOmo meio de barrar a entrada de nOVOS
pro<:essas. Alega-se que inúmeros temas importantes para significativos seg
mentos da sociedade, em face do volume de processos que tem ~ decidir, e
o limitado número de acórdãos que pode redigir - cerca de 140/150 por ano
-, são recusados pelo Tribunal na via do certiorari (vide Quadro IV, supra).
Hoje em dia, 99% aas decisões das Cortes federais de apelação - 2;.l instância 
revistas pela Suprema Corte sobem por via do certiorari (cf. Freund Repor!,
p.34).

Lá, todavia, o regimento interno, no art. 19, esboça o que possa ser re~-

vante questão federal:

a) se uma cOIie estadual decide questão federal substancial ainda
não examinada pela Suprema Corte, ou a decide de tal sorte a ficar,
provavelmente, em desacordo cOm os precedentes aplicáveis da Corte
Suprema;

b) se urna corte de apelação - tribunal federal de segunda instância
- prorere decisão conflitante com a de outro tribunal de apelaçãO;
nu decide uma questão estadual importante em discrepância com o
direito estadual; ou decide urna importante questão federal que, em
bora ainda não deliberada pela Suprema Cnrte, deva ser por ela
examinada; ou decide uma questão federal em divergência com os
precedentes da Suprema Corte; ou se afasta de tal sorte do processo
usual, ou sanciona tal procedimento por parte de juiz de primeira
instância, que se deva exercer o poder de supervisão da Corte Su
prema.

A consulta ao direito americano pouco ajuda na tentativa de se construir,
no direito brasileiro, o conceito de relevante questão federal. Lá, ao contrário
daqui, a divergência entre tribunais já pode ser relevante, o que certamente
não se aplica ao nosso Supremo Tribunal (na hipótese, ter-se-ia o recurso ex
traordinário da alínea d do art. 119, 111, da Constituição).

Controvertido meio de seleção de processos pela nossa Corte - o qual,
aliás, surpreende os constitucionalistas americanos - é a limitação peJo valor
da causa: a alçada. O critério deixa de ser jurídico, e passa a. econômico. Nada

72 R. Inf. 1-9..1. Brolilla o. 17 ". 68 orA./du. 1980



teria contra critérios econômicos se a proporcionalidade fosse, e.g., em relação
ao patrimônio do recorrente; porém, o que se tcm no Supremo Tribunal Federal
é a relação do valor da causa ao maior salário mínimo nacional, o que exclui,
quase necessariamente, a grande maioria das causas do ~orte e do Nordeste.

Nos Estados Unidos, () famoso Freund Report, relatório preparado por um
grupo de personalidades eminentes sobre o t'ongestionamento de processos na
Suprema Corte, considerou diversas hipóteses para a solução do problema.
Dentre elas figurou a criação de uma corte constitucional, i.e., limitar a c0m

petência da Corte exclusivamente a questõcs dc direito constitucional A idéia
foi rejeitada, embora mais da metade dos casos julgados já versem temas de
direito constitucional, porque questõt·s altamentc relevantes de competência
administrativa federal ou de natureza procC'ssual não envolvem necessariamen
te um tema constitucional. Ademais, casos de direito constitucional e de inter
pretação de lei apresentam-se freqüentemente de tal sorte interligados que
toma artificial qualquer separação a priori.

Outra consideração foi a exclmão de certas classes de processos. Concluiu
se que a sugestão não era apropriada, porque dificilmente se poderia dizer que
jamais haveria um processo de cerh) tipo suficientemente importante para revi
são da Suprema Corte. Seleção, assevera () relatório, e não exclusão, deve ser
a prática.

Uma terceira hipótese, também considerada inviável, foi a criação de tri
bunais administTatiws cSJX'-cialízados, os quais seriam investidos do poder de
dar a palavra final na matéria. Certos temas tle direito federal - tributação,
trabalho, direito admínistrativo em geral -, argúi-se, deveriam ser deixados a
tais tribunais, seja para suplementar as Cortes federais de segundo grau, como
uma nova instância de revisão, seja para substituir tais tribunais. Afirma o rela·
tório que, quanto mais especializado o tribuna!, maiort's os riscos, dada a perda
da perspectiva judicial mais universal que o atual sistema nferec:e, além da
discrepância que necessariamente surgiria no que tange a solução de problemas
comuns de justiça administrativa. Acrescentem-se ainda os riscos advindos da
polarização de correntes no tocante à interpretação contradjt6ria de normas de
direito de aplicação C'omum. Considerou-se, por fim, que, fosse qual fosse o
sucesso de tal experiência, irrelevante seria ela para o descnn~estionamento

da Suprema Corte.

Debateu-se também a crÜlfiio de um tribunal de apeln{ão criminal, que;
lidasse COm o problema das petições de presidiários e cOm os pedidos de
habeas corpus. No sistema americano, qualquer presidiário que se julgue vítima
de maus tratos ou submetido a condições de vida precárias na penitenciária,
se não tem sua reclamação ouvida pela justiça estadual ou federal de primeira
ou segunda instância, pode se dirigir diretamentp à Suprema Corte t'm petições
.denominadas in forma pauperis, as quais dispensam assistência de advogados, e
que são "decifradas" pelos juízes da Corte. Da mesma forma, qualquer réu na
justiça estadual, seja porqne não foi orientado dcvidamente sohre seu direito
de defesa, ou porque não lhe foi indicado defensor dativo, Ou porque este não
foí eficaz, Ou simplesmente porque não foi provida sua apelação.

O número de tais petições cresce acentuadamente após as notáveis deci
sões da Corte WARRE~ na década de 1960, as quais expandiram substancial-
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mente a garantia constitucional do direito de defesa para as minorias raciais
e econômicas.

Nem todas essas petições têm a ver apenas com o processo penal. Um
número significativo cuida de violações de direitos civis. No ano judicial
1971-72, indica o relatório Freund, o número de petições in farma pauperis
dirigidas à Suprema Corte foi de 758, além de 16.266 outras dirigidas aos de.
mais órgãos da justiça federal.

Algumas dessas petições são dirigidas ao Solicitor General, para que o mi·
nistério público as patrocine perante a Corte. O número de tais pedidos cresce
em média 35,1$ ao ano (cf. Freund Report).

Pouquíssimas petições in forma pauperis têm qualquer mérito (vide Qua.
dro IV, supra). Porém, considerou-se da maior relevância para a sociedade,
corno também para o indivíduo, que cada petição merit6ria fosse identificada
e examinada. Ainda assim, parece um mau uro de recursos e meios impor aos
juízes federais, e particularmente aos da Suprema Corte, já assoberbados de
trabalho, o Ônus de examinar tais pedidos. Adernais - e isto é pelo menos
tão importante - esses juízes, já bastante ocupados, responsáveis também por
outras tarefas de alta importância, provavelmente dedicarão menos cuidado e
atenção a cada pedido do que outros juízes encarregados apenas de tal função.

Acentuou-se nesse debate que, na realidade, a Suprema Corte e os juízes
federais estão alimentando urna ilusão. Tudo que o réu ou o presidiário obtém
é uma rápida leitura de sua petição por um juiz ou seu assessor. O que se
considera é que melhor seria substituir a ilusão por um corpo de especialistas
- advogados e investigadores com poder de convocação sub poeTJ(l - ainda
que fosse um órgão não judicial, o qual faria a seleção dos pedidos a serem en·
caminhados ao Judiciário.

A proposta ainda tem que ser estudada nOs seus detalhes operacionais. A
idéia, todavia, teve aceitação geral.

Uma quinta medida foi a criação de meios seletivos, e.g., condicionar a
apelação ou o certiorari a uma certificação do tribunal recorrido de que é
admissível o apelo. Seria um procedimento semelhante ao que temos no Brasil,
onde O recurSo extraordinário é submetido ao despacho do presidente do tri·
bunal recorrido. Inadmitido o extraordinário, está simplificado, ipso facto, o
procedimento, porque o agravo de instrumento é decidido apenas pelo relator,
e o agravo regimental tem chances mínimas de ser provido. Na proposta
americana, todavia, não haveria qualquer recurso semelhante ao agravo de
instrumento, donde a sua rejeição.

Outra medida de triagem, que também foi, certa época, considerada,
porém, rejeitada, no Brasil, é a criação ck uma asses.o;:oria de alto nível, que
fizesse recomendações à Suprema Corte. A idéia não mereceu muitos aplausos
porque, não sendo tal assessoria órgão judicial, em nada - ou quase nada 
seria aliviado o trabalho dos juízes, que teriam que rever as petições não reco
mendadas, porquanto, ao final, é deles a responsabilidade da decisão.

No Brasil, para auxiliar os ministros na deliberação do grande número de
argüições de relevância encaminhadas ao Supremo Tribunal, criou-se urna as·
sessoria judiciária composta de dez funciooários, cuja única função é preparar
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um resumo de cada caso. Os ministros, no entanto, reunidos em Conselho,
reexaminam todas as argüições.

Várias propostas foram feitas de criação de Cortes nacionais. A primeira
sugere um tribunal intermediário entre a segunda instância e a Suprema Corte,
que julgaria apenas os casos de divergência jurisprudencial entre os tribunais
da segunda instância federal e os processos que lhe fossem encaminhados pela
Suprema Corte. Das decisões de tal tribunal não caberia qualquer ~orte de
recurso.

Outra propõe um tribunal nacional de revisão, composto de quinze juízes,
divididos em três câmaras: cível, criminal e administrativa, cuja competê.ncia
corresponderia à atual competência de apelação da Suprema Corte.

Nenhuma das duas propostas foi muito bem aceita. Refletem, argúi-se.
mudanças excessivamente drásticas na percepção do papel que incumbe à
Suprema Corte desempenhar na vida nacional, porquanto aliviam o congestio
namento do mais alto tribunal retirando-Ihe competência, com a conseqüência
de afastá-lo, mesmo isolá-lo, do debate e de influenciar mais de perto a evolu
ção do direito.

Recomendação mais viável, apresentada pela Comissão Freund, foi a cria
ção de um Tribunal FOOeral de Recursos, que se anteporia à Suprema Corte,
porém, em princípio, sem lhe retirar competência.

- IV-

Debatem-se, ainda, propostas de aplicação mais universal, as quais termi
nariam, acredita-se, por descongestionar a Suprema Corte. Algumas coincidem
com discussões em nosso País. Dentre elas, apenas a título ilustrativo:

1) mais juízes: medida óbvia para o Judiciário em geral, aceita, todavia,
por poucos, em termos de Supremo Tribunal;

2) menos leis: revisão das em vigor, para revogar o desnecessário e me
lhor legislar sobre o essencial; no caso americano, o exemplo óbvio
- e o mais freqüentemente citado - é a lei antitruste, que confunde 06

tribunais desde 1890, e que permite a advogados hábeis - embora no
justo exercício da defesa -, como os da IBM, procrastinarem, há 10
anos na primeira instância, processo que já conta com mais de 60 mil
folhas;

3) arbitragem: como os centros experimentais de justiça comunitária em
Atlanta, Kansas City e Los Angeles, que resolvem disputas de direito
de vizinhança e de consumidores; como a mediação conciliatória promo
vida pelo juiz da Corte Superior do Município de Riverside, na Cali
fórnia, que pennitiu, em dez meses, resolver centenas de processos e
colocar em dia a pauta da Corte (cf. ABA ]ournal, vaI. 66, p. 530,
maio 1980);

4) seguros. de danos pessoais, cujo pagamento do prêmio independa de
prova judicial de qualquer sorte;
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5) descriminalização dos chamados crimes sem vítima, como vadiagem,
embriaguez, jogo e posse de pequena quantidade de maconha (de sorte
a indicar consumo próprio e não comércio);

6) extinção do júri cível, via de regra demorado e complexo, cujo proce
dimento freqüentemente escapa à compreensão dos jurados.

Além dos pontos aqui versados, e de outros de direito processual, a Comis
são Freund considerou ainda dois temas que de tempos em tempos afloram no
nosso Supremo Tribunal Federal. O primeiro, redução do tempo de sustentação
oral, que lá já passou de 00 para 30 minutos, ou, alternativamente, seleção mais
rigorosa dos advogados. Embora reconheça a importância de uma sustentação
bem feita, pela ajuda que traz para a compreensão do litígio, pela oportuni.
dade que oferece para esclarecer a tese e debater as suas conseqüências, argúi
a Comissão, na qual tomaram parte quatro grandes advogados, que a quaüw

dade da maioria das sustentações é tal que se justifica o exame da possibilidade
de se criar uma ordem de advogados exclusiva para a Suprema Corte.

No nosso tribunal não se cogita da diminui'i-ão do tempo de 15 minutos
para sustentação oral, embora ele se mostre bastante longo na grande maioria
dos casos. Quanto à seleção de advogados para nela funcionarem, considera o
tribunal que a medida, embora pudesse trazer benefícios, é de difícil imple
mentação pela dificuldade de se fixarem os critérios de qualificação. O sistema
da Suprema Corte americana é não seletivo, porquanto exige apenas três anos
de registro numa ordem estadual.

O segundo ponto é o aumento do número de assessores, que, lá, era de
um antes da Guerra de 1939-45, passou a dois em 1947 e a três em 1969. No
Brasil, desde há três anos, cada ministro pode ter dois assessores. O simples
aumentar dos números é considerado pouco eficiente pelas duas Cortes, por
que, ao final, é O próprio juiz quem tem que tomar a decisão, por mais útil que
possa ser o trabalho de pesquisa e preparação do processo pela assessoria. No
Brasil, em face do grande número de processos ditos de rotina, o assessor pode
contribuir, em princípio, mais que seu colega americano. Verdade é que, con
forme denúncias recentes, os assessores americanos têm crescido em importân
cia na medida em que o exame dos pedidos de certiorari e, principalmente,
dos in forma pauperis, fica a seu cargo, enquanto os juízes dedicam mais tempo
à redação dos acórdãos e à deliberação dos processos recebidos.

-V-

Até aqui os comentários tiveram a ver com as iniciativas do poder público,
seja reforma de regimento pelo Judiciário, seja reestruturação administrativa e
legislativa em colaboração com os dois outros poderes.

Como parte final desse rápido esboço dos diversos ângulos da questão do
congestionamento das altas Cortes, quero referir-me ao papel que pode caber
ao advogado, independentemente da ação do poder público.

No caso da Corte americana, cada juiz tem, em média, dez acórdãos para
redigir em nome do tribunal, e dez outros votos concorrentes ou dissidentes em
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preparação. O processo é lento e penoso, porquanto o relator tem que obter a
aprovação da maioria para os termos em que lança a decisão, o que pode levar
semanas e até meses. Um de meus professores de Direito Constitucional que foi
assessor do Chief Justíce BURCER, declarou que cada acórdão tem, em média,
oito a dez versões antes de ser aprovado. No que toca ao Supremo Tribunal
Federal, no qual cada juiz julga em média 700 processos por ano, a tarefa
não é tornaáa menos difícil pelo fato de cada qual redigir o acórdão do
processo que relata. Acrescente-se a isto o fato de que, por ouvirem o caso
pela primeira vez no instante do julgamento, os vogais, mais freqüentemente
do que se imagina, pedem vista, trabalho este, infelizmente, nunca indicado nas
estatísticas.

Fundado em conversas cOm juízes da Corte, advogados que lá funcionam
há muitos anos, assessores, e ainda em artigo de KENNETH F. RIPPLE, pro
fessor de Direito na Universidade de Notre Dame (in ABA jourtUJl, vaI. 66,
pp. 174-176, fevereiro 1980), que aponta situações na vida da Suprema Cor
te em muitos pontos coincidentes com o dia-a-dia brasileiro, acredito serem
de alguma vaUaade as seguintes observações.

Certas medidas ou cuidados por parte dos advogados facilitariam o traba
lho de um tribunal congestionado. Dentre elas:

1) um significativo número de recursos não indica claramente o pedido
da parte, o objetivo pelo qual ela recorre; a um juiz pressionado por centenas
de processos deve-se dizer em linguagem direta e explícita por que o recurso
merece ser acolhido, além de se apontar com clareza a essencialidade do pedid~

e o fundamento de direito para o seu acolhimento. );; justamente essa freqüente
obscuridade que levou nosso Supremo Tribunal a se substituir ao advogado
quando admite conhecer do recurso extraordinário do qual se possa inferir da
leitura o fundamento e o pedido. Embora elogiável como meio de se. fazer
justiça, é um entendimento perigoso, porque deixa ao arbítrio do juiz quan
do e a qual pedido aplicar a jurisprudência.

2) No caso americano, no certiorari, mas também aqui, especialmente nas
argüições de relevância, muitas petições não justificam o exame do tema no
momento em que se apresentam. A triagem dos processos é um trabalho de
prioridades; portanto, deve o advogado argüir, claramente, o motivo pelo qual
a questão que submete à Corte é relevante no presente. Ocorre que, embora o
tribunal possa entender que certo tema seja de relativa importância, pode igual
mente julgar não ser ele mais urgente que as centenas de outros que tem diante
de si.

3) Inúmeras petições sustentam temas importantes de direito federal, mas
não conseguem demonstrar que fatos, como estabelecidos nos autos, e as deci
sões recorridas estão interligados COm a tese do recorrente. De fato, o melhor
caminho é indicar de modo explícito a relação entre o argumento central do
recurso e o que dos autos consta, para evitar o que alguns denominam argüir
no vácuo. Tempo precioso é expendido por juizes e assessores no exame de
recursos dessa sorte, até que se convençam da impossibilidade de conhecer do
apelo.

4) Mais freqüentes do que se imagina são os recursos que não versam as
preliminares de conhecimento, ou o fazem de modo impróprio, sem observar O
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rigoroso procedimento estabelecido pelo Regimento Interno e pelas· Súmulas.
No Supremo Tribunal Federal, quase 50% dos recursos extraordinários não são
conhecidos por este fundamento.

Na Suprema Corte, com o limite de 140-150 acórdãos anuais, é exigir tal
vez demais dos juízes que concedam certiorari a um processo do qual haja
dúvida sobre se se poderá chegar ao exame do mérito. Se o caso mostra-se
falho processualmente, afirma o professor RIPPLE, o mais provável é que a
Corte decida aguardar outro que verse o mesmo tema e se apresente melhor
sustentado.

5) f: surpreendente o número de petições que repetem o óbvio ad nau-
seam. Argüir, lá, que a Primeira Emenda é pedra fundamental das liberdades
políticas ou, aqui, que nenhuma lesão do direito individual pode ser subtraída
ao conhecimento do Poder Judiciário é asseverar princípios com os quais todos
concordam. Qual a relação de tais truísmos com o processo que se quer ter
julgado pelo Tribunal Maior? Essa a pergunta crucial, a que muitos deixam de
responder.

Concisão e clareza na exposição do tema que se tem por relevante é uma
contribuição notável para o descongestionamento do Judiciário em geral.

6) Por fim, surpreende a quem quer que se familiarize com o Supremo
Tribunal ou com a Suprema Corte quão pequeno é o número de advogados
com conhecimento pleno do direito processual regimental daqueles tribunais. NllI
minha temporada de três anos como assessOr de ministro, impressionei-me até
o fim com a virtual incapacidade de muitos de demonstrar uma divergência
jurisprudencial nos termos do Regimento Interno, ou de prequestionar a maté
ria que submete ao tribunal, ou de não argüir COmo infringentes os embargos
de divergência, ou, ainda, em recursos extraordinários contra acórdão profe
rido em ação rescisória, discutir apenas os pressupostos da ação e não os
fundamentos do acórdão rescindendo.

Considero relevante que os advogados tomem a iniciativa de se aperfei
çoarem de sorte a fazerem melhor uso do direito e do tempo disponível dos
juízes, porque o resultado seria sumamente benéfico para. a própria classe,
para não falar da sociedade em geral, porquanto se evitariam - dentre outras
- jurisprudências como a Súmula nQ 288 do Supremo Tribunal, pela qual se
arquivam agravos de instrumento cujos traslados estejam incompletos, ainda
que corretamente pedidos pelo advogado. Somente a pressa saída da quantidade
pode explicar tal entendimento, que, faça-se justiça, não é unânime naquela
Corte.

Sejam quais forem as causas, sejam quais forem os remédios, permanece
a realidade francamente exposta pelo Justice BLACKMUN, de que, quanto
maior o ônus da quantidade, menor a possibilidade de um desempenho ade
quado. "O que estou dizendo", prossegue aquele magistrado, Ué que há um
ponto de não retorno no qual fica superada a capacidade do juiz e no qual seu
trabalho torna-se de qualidade inferior" (citado por RIPPLE, art. cit., p. 175).

Urge corrigir tais distorções, quer para maior estabilidade e eficácia do
direito, quer para ma~or ~roteção e segurança de ;odos e cada q~al..:r;: tarefa
que incumbe a cada CIdadão, sob pena de pôr em nsco a sua própna liberdade.
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PALAVRAS PRELIMINARES

É impossível, nos limites e circunstâncias deste estudo, abordar .,
tema em todos os aspectos por ele ensejados. O presente trabalho n~
visa a uma completa compreensão científica do sufrágio universal, das
suas causas e efeitos histórico-sociológicos, da sua essência jurídico
institucional, ou das suas dimensões culturais. As páginas seguintes
representam simples anotações de leituras, porém, com uma preocupa
ção polftica.

Intentou-se encontrar uma visão, mesmo ampla e incompleta, do
sufrágio universal, como instrumento de particípação do povo no pro
cesso político. Daí, a crítica sobre sua utilidade, isto é, se o sufrágio
universal realiza, efetivamente, seu fim, como instrumento a que se
destina. Dai, também, os descaminhos correlatos, como a teoria do
autogoverno popular, a questão da representação, o sonho de um novo
sufrágio eU:.

O trabalho foi encaminhado primeiro sob o prisma da "História
das Idéias Políticas", e depois mais próximo da cadeira denominada
"Método das Ciências Políticas", conforme estas disciplinas foram mi
nistradas, no primeiro ano do curso de especialização, pelos Professores
ALFREDO BUZAID e GOFREDO TELLES JR.

Muita coisa ainda precisa ser escrita a respeito do sufrágio univer
sal. Mais que isto, muita coisa precisa ser agitada sobre ele. Outros o
farão.
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"Le développement de la science 80
ciale permet d'entrevoir la posslb1l1té
d'une pollt1que consciente, oil les hom
mes cesseront d'être des choses, des ob
jets, dans la main de leurs dirigeants."

MAURICE DUVERGER

malhabUe à l'utUisation du suf
frage, le peuple s'est accomodé de le voir
adapté aux inst1tutions anciennes.

Le phénomene est classique: lorsque la
traction mécanique remplaça les ché
vaux, les carrosserles conservêrent leurs
formes tradit1onnnelles.

Un enselgnement reste toutefois à re
tirer de cette observation: c'est que, his
torlquement, nous en sommes aujourd'
hui aux premiers débuts de ce que 1'00
pourrait appeler la civilisation du suf
frage unlversel."

GEORGES BURDEAU

1. A expressão "ciência política" aparece, pela primeira vez, na s~

gunda metade do século XIX. PAUL JANET resolveu mudar o título
de sua obra, a princípio denominada História da Filosofia Política, para
História da Ciência Política (1872) (1),

o problema terminológico não tem, no caso, muita importância.
A Filosofia é, sem dúvida, uma ciência; e somente os autores modernos
têm procurado estabelecer uma distinção entre filosofia e ciência. Apli·
cando este último termo, exclusivamente, às disciplinas capazes de de·
monstrar objetiva, experimental e positivamente as suas conclusões,
rendem uma homenagem ao século da ciência, o grande momento das
especializações cientificas,

A Filosofia, a princípio relegada unicamente ao plano transcenden
tal, posteriormente estendeu seu domínio a vastíssimo campo. Nos dias
atuais, quando ela constitui, sobretudo, uma visão do universal, é im
possível separá-la da Politica. Ainda que não fosse pela luta ideológica
do mundo contemporâneo, fato este, apesar de sua evidência, muitas
vezes negado, seria porque todas as idéias políticas têm, como sempre
tiveram, sua base numa concepção do universo, num conceito do ho~

mem, numa filosofia de vida, numa visão da ordem das coisas, em sin·

(1) DUVEROER, Maurlce, Méthode~ 6« Sdencu Soc14le8. 3.- ed., Paria, PnlIl3IlII l1nlveralta1nla
de France. 1964, p. 50; BURDEAl1, Chorges, Méthode àe Sclence PoU«que, Dalloz, Par1lI,
1959, p. 34.
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tese, numa "cosmocopia" (l':). É possível, mesmo, fazer analogia entre
as idéias políticas e as descobertas da Física, da Química ou da Astro
nomia. As ciências exatas, certamente, são o instrumento àa visão hu
mana. Provocanào novas visões cósmicas, alteram sistemas filosóficos
e terminam, cedo ou tarde, por transfonnar as estruturas do Estado e,
conseqüentemente, de todo o poder.

Ora, o sufrágio universal é um fato político que err.ana, como ve
remos, de uma concepção filosófica específica. Desta forma, não é de
interesse, aqui, nos delongarmos na polêmica terminológica referente
à denominação genérica de nossa matéria, da qual o sUfrágio universal
indiscutivelmente faz parte.

A Ciência Política, chamemo-la assim, apesar de recente, tem ve
lhos fundadores. Segundo DUVERGER, eles são, principalmente: ARIS
TÓTELES, MAQUIAVEL, BODIN, MONTESQUIEU, sendo sua obra ca
pital La Démocratie en Amérique de TOCQUEVILLE. Por ser, a um só
tempo, antiga e moderna, ela é dificil de ser caracterizada. Em sendo
antiga, confunde-se com a sabedoria em geral; moderna, não consegue
fixar seus limites com as outras ciências sociais. Ela é alcunhada até
de "a mais nova das ciências sociais". Duas concepções fundamentais a
disputam (8). Para uns ela é simplesmente a ciência do Estado, con
fundindo-se com a Teoria Geral do Estaào. Pensam assim GEORG
JELLINEK e MARCEL PRÉLOT. A segunda teoria é a de que seu objeto
seria o poder, não entendido como superioridade ou dominação, mas
sim, o estudo do poder legítimo, existente em razão da necessidade da
dicotomia: governantes e governados, O estudo jurídico do poder seria
o Direito ConstitucionaL Partidários desta última corrente são: MAX
WEBER, RAYMOND ARON, GEORGES VEDEL, MAURICE DUVER
GER. Existem, todavia, concepções intermediárias. Afirmam ter a ciên
cia política, por objeto, o poder mas não qualquer poder. O objeto de
seu estudo seria uma espécie de poder: o político. Este é caracterizado
como o que provém do Estado através de força material e na forma de
sanções organizadas; ou então, partindo-se de uma concepção grupa
lista da sociedade, na qual o poder politico seria originado da sociedade
global, que abrange todas as comunidades menores.

Na verdade, o problema das concepções aludidas é mais teórico que
prático. O sufrágio universal, por exemplo, e é isto que se deseja mo&~

trar, constitui matéria pertinente à ciência política, enquadrando-se
perfeitamente em qualquer das correntes conceituais mencionadas aei-

(2) À rMlpelto da expressl10 "c05mocopla" registre-be ... note. doa ~rlKl~tores do Pequeno Vaca
tuláTio da Língua Ftlo3djfca de DUVlLIKR, Armand, 810 Pa·...lo. ela. EdItora NacIonal.
196., re1. a "weltBIl5ch&uung": "a tonna ilQrt~ellB em geral usada como equlvB1ente é
cosmovlsA.o, melo grega, meIo latIna. Toda ca.lcada no latim é rr. ...>ldlV'd~nci4. 1'eiiAtrada
pelo Mora!.l> no vo1. XII (Suplemento;· de. iiltlma e<llçlo fi tE\:llbémpeJo PeQueno Dicio
nario BrasUeiro da Llngua Portuguesa, em lIua \Ht1ma ed1çl!.o, que é a 10.& : 1960 I. Como
10rma<;A.o grega, talvez QuadrBSl>e cosmocopia". A preferênell~ pel.. última e~reuJ.o, utUi
zada r.o tuto, explica-se pels Intenção em sugerIr a volta da filosofia ocidental às aUlllll
origens, Isto é, à, Grécia Antlga. como reaçlio ao posltlv1smo àe Augusto ComLe (n93-1~7),

eacola Que, desejando tcrnar li. Fllosofla uma elênCl9. positIva, a enten<leu, apenas, como
uma e"clc1a~la dali clêncla8, cf. REALE, Miguel. Filosolia do Direito, 4.· ed., 8lio Paulo,
8a.11l1VII.. 1005, pp. 13 e sege.

(aI DUVERGER. Me.urlce, ob. citada. pp. 50 e seg~.
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ma. Eis que, seja o objeto da nossa ciência o Estado, o Poder em todas
as suas manifestações ou só na comunidade maior. o sufrágio, o voto, a
opinião de cada um ou dos grupos é de fundamental importância para
o equacionamento do problema político.

Quando o poder deixou, nas sociedades primitivas, de ser anônimo
e impessoal, encarnado no "totem", para individuali~ar-se na pessoa
do chefe, e, posteriormente, institucionalizar-se (4), a questão da esco
lha dos governantes, e a técnica disto, passou a ser indissociável dos sis
temas. Quem deve ser o chefe? Como escolher os governantes? Quais os
instrumentos dos homens para participarem da direção do grupo? As
normas jurídicas seriam impostas ou referendadas pela coletividade?
Como concordar ou discordar? É provável que o problema da escolha
tenha acarretado, logo, a questão do voto. Na substituição do chefe, o
homem fatalmente participava da luta pelo poder e opinava preferência
visando à futura chefia, ainda que para tal utilizasse as armas dispo
níveis.

Os sábios da história da humanidade, por sua vez, a partir do mo
mento em que vislumbraram a utopia democrática, ou inventaram ou
tros regimes tidos como ideais, ainda que inalcançáveis, não deixaram
jamais de criar um sistema de deliberação. pelo qual os governantes se
riam escolhidos ou seus atos aprovados, sanções fossem impostas, ou,
ainda, a vontade dos governados apurada.

O sufrágio constitui matéria pertinente à ciência política, assim
como sua espécie. nos tempos modernos de grande importância: o su
frágio universal.

2. De tal maneira a questão do objeto da ciência polftica tem agitad:)
o pensamento contemporâneo, que especialistas se reuniram em Paris,
no ano de 1948, atendendo pedido da UNESCO, para fiJl:ar os limites da
matéria. Fizeram-no em lista muito divulgada e mundialmente con
sagrada (5). Quatro são suas rubricas principais: a Teoria política. M

(4) TELLEB JR.• Gotredo da Bllva, FUosoliG do Direito, voI. 2. São PaUlo. Max Limonad, 2.0
tomo, pp. 455 e segs., reto .. BtIOl#Ç40 dos GoVe1"nos nas sociealldes poUtic4ls.

(5) Esta lista é muito citada, cf. PRa.OT, Mateel. A cú!ncla poUtica. Sflo Paulo. Difusão Euro
péia do LIVro, 1964. Capo IV, p. 55 e capa. aega. Eis seu teor:
1) A teoria polltica:

a) A teoria polltlca;
b) A história das Idéias;

2) .Aa InsUtulçC>e!l políticas:
4) A ColUtltUiÇAo;
b) o governo central;
c) O governo regional e local;
à) A admlniatraçlo pública;
e) M funções econÔmicas e sociais do governo;
/) .Aa InstltulçCies pol1t1C8ll comparadas;

3) PartidOll. grupos e opinião pública:
a) De partidos politlcos;
11) oe grupos e as RSSOClaÇ(ieS;
c) A particlopaçAo do cidadão no governo e na adminiBtraçlo:
à) A oplnllo pública;

4) .Aa relaç6es Internacionais:
a) A pollUca Internacional;

b) A polltiCll e a organlzaçAo internacional;
c) O direito internacional.
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Instituições Politicas, os Partidos - Grupos e Opinião pública, e, final·
mente, as Relações Internacionais. Com exceção da última, o sufrágio
pode localizar-se em todas, ainda mais nas suas subdivisões. Na terceira
rubrica estão os partidos, os grupos e as associações, a participação do
cidadão no governo e na administração, a opinião pública. Nestes tópi
cos, o sufrágio é "vida política" (6), fato e instrumento político. A par
ticipação do cidadão no governo e na administração constitui um dos
cernes da problemática constitucional moderna. Como todos concordam
que o povo deve governar-se, os slogans gritam "povo no poder" em
todos os cantos do mundo. Tendo como certa a impossibilidade de todo
o povo atuar diretamente no poder, ele governa através de alguns de
seus membros erigidos em governantes, ou, como desejam, em "repre
sentantes", nascendo, aí, a grande angústia dos "politólogos", concen
trada no enigma da fórmula para a "representação". A essa angústia,
o sufrágio universal, típico da liberal-democracia, está ligado, pols o,
"representantes" não haverão de ser quaisquer, porém tão-somente
aqueles por algum motivo, e, através de alguma forma, escolhidos. Quan
to à opinião pública, desnecessário é salientar outra coisa senão a de
que o sufrágio tem por fim aferi-la, sendo instrumento dela para fazê-Ia
influir na escolha dos governantes ou tomar os atos do governo com
ela concordes.

3. Deixamos, propositadamente, para o fim a Teoria Política. Sua
segunda subdivisão intitula-se A História das Idéias. O sufrágio univer
sal é, como já foí dito, uma idéia política. Como tal, há de ter sua his
tória. Constitui tarefa deste grande capítulo da ciência política estudá
lo conforme ele se apresentou nas obras dos escritores políticos; saber
em que eles se fundamentaram filoooficamente para imaginá-lo; co
nhecer os seus partidários e seus adversários. Mas, além disso, o sufrá
gio universal deve ser estudado como fato político, na sua senda histó
rica até os dias atuais, bem como as suas perspectivas futuras. O poli
tólogo não é um historiador. Sem dúvida, segundo a fórmula da Escola
histórica, as idéias "brotam", isto é, não são fruto do acaso, nem, em
grau mais elevado, o resultado de apenas fatores individuais. Perten
cem a um movimento vital dos espíritos, de que constituem uma expres
são. Todas são datadas e situadas; por conseguinte, devem ser estuda
das em seu t.em,po, em seu lugar de elaboração e em relação com a vida
de seu autor. Mas o ponto histórico de partida não pode permanecer
preponderante. Na expressão história das idéias políticas, o termo poli
tico nos parece mais importante do que a palavra história (7). Portan
to, além de idéia, sob o aspecto histórico, o SUfrágio deve ser estudado
no prisma tático. Como fato político, merece focalizado no âmbito do
Direito Constitucional, como também no campo da vida política.

4. Quanto ao fato em si, cabe aqui uma digressão metodológica, se bem
q,ue as doutrinas modernas sobre ciência. politica procurem fa.'l.ê-la. de
tal forma objetiva a ponto de metodologicamente tirar dela qualquer

(6) PRItLOT, MareeI, op. cit., capo VII, p. 95, onde se dá o nome de "vide. palltlca" aos tópicos
da terceira rubrica da llsta UNEBCO.

(7) Idem.. ibidem. p. 70.
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implicação de valor, bem como torná-la tão impessoal que seu devoto
nada possa colocar de si na averiguação das pesquisas, das enquetes,
das estatísticas etc., enfim, dos métodos matemáticos em geral. Não
parece que a prática tenha confirmado ou premiado tal esforço. Mais
afastam a polftica do subjetivismo das análises pessoais, mais esta a
ele se apega. Ainda que o homem passe a ser meramente observador,
de nada valerão suas conclusões, se estas não forem analisadas contor·
me o comportamento de quem as alcançou. Em política, nada é possível
sem participação, sem algum nexo de subjetividade, sem os juizos de
valor. A politica não será menos por isso. MAQUIAVEL, ao amoralizar
a política e dotá-la de cunho de realidade, não quis, certamente, trans
formá-la em estudo de laboratório à semelhança dos da ciência exata.

O sufrágio e sua história não podem ser estudados somente atra
vés de dados plenamente objetivos. Como parte da ciência politica, como
instrumento de participação do cidadão ou do povo no governo e na
administração, como fato ou como instituição, vale dizer, sob qualquer
aspecto, o SUfrágio universal precisará ser vivido para ser compreendi
do. Seu equacionamento não se reduz à análise lógico-racional, à indu
ção ou à dedução. É preciso "simpatia": a simpatia compreensiva, assim
denominada por BURDEAU. Mais do que uma simples compreensão,
necessita-se ter em mente que o problema do sufrágio não é só dos ou
tros, mas de cada um de nós. "O universo político, não é constituido
pelos outros e eu (o cientista), mas sim por nós". O "político" implica
participação; mesmo porque os homens estão juntos. Mais do que isto,
são solidários no grupo. De resto, este é aspecto de toda a ciência polí
tica (8).

5. A matéria será tratada em duas partes principais. Na primeira,
busca-se a origem doutrinária do sufrágio universal, o que leva ã teoria
do autogoverno popular. Por isso, nesta parte é feita, primeiramente,
uma alusão histórica ao período do Renascimento à Revolução France
sa, passando-se rapidamente pela Reforma, pelo Racionalismo, pelo Em
pirismo, pelo Naturalismo e pelo Contratualismo, enfim, por tudo que
acabou ocasionando o Liberalismo e o Capitalismo, sistemas aos quais
o sufrãgio universal está ligado. Depois, são examinados, em relação ao
tema, como conseqüência, alguns dos teóricos do autogoverno popular:
no século XVI, HOTMAN e LANGUET; no século XVII, JURIEU e
LOCKE; e no século XVIII, a figura máxima do contratualismo: ROUS
SEAU. Ainda neste último século, tratar-se-á de MONTESQUIEU, em
razão da grande influência por ele exercida no problema da represen
tação nacional pós-revolucionária.

Na segunda parte, o sufrágio universal é visto como fato histórico,
nos momentos de sua aplicação na França, seu berço, como em outros
países. A seguir, trata-se do sistema de representação política de que
ele faz parte, procurando-se delimitá-lo teoricamente e encontrar a sua
essência institucional, como seu fundamento filosófico. Finalmente, a
sua critica.

(8) BURDEAU, Georges, op. oit., pp, 12 e 13.
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6. Uma idéia não nasce da noite para o dia. É elaborada lentamente
no espírito do homem em seu contato com as civilizações, na herança
de seus maiores, no legado da cultura universal. As idéias-força, capazes
de fundarem novas ordens, antes de adaptarem-se ao fato histórico.
que as consagrará, permanecem em embrião, como a esperar o grande
momento de sua definição, para espoucarem nos movimentos revolu
cionários vitoriosos. Antes de agirem sobre a sociedade, estão dialetica
mente (9) postas entre o homem e o fato social.

As idéias revolucionárias, todavia, embora sempre impulsionem J
homem à ação, nem sempre se consolidam na nova ordem estabelecida.
Ao contrário, a marcha dos acontecimentos tem demonstrado que os
oportunistas do poder assenhoram-se dele e estabelecem, pragmatica
mente, um novo estado de coisas à revelia das idéias que, anteriormente,
ensejaram a mudança. Na maioria das vezes, a ordem destruída reage
às novidades e influi decisivamente na nova ordem a construir. Por isso,
as idéias políticas renovadoras provocam revoluções sociais, que não
espelham bem os seus motivos e que representam, a um só tempo, elo
e rompimento com a situação anterior. Nada há em política, que surja
numa ordem inteiramente nova, mesmo quando a aparência seja de
total desvinculamento com o passado. Só o longo passar do tempo pod~

fazer renascer a esperança do reconhecimento das origens da revolução.
A Idade Média não se finda com o Renascimento. A Revolução Francesa
não liquida a tirania, conforme intencionaram os filósofos mais puros
que a fundamentaram, nem de acordo com as palavras dos revolucio
nários que a impulsionaram. A Rússia, depois de 1917, não rompe com
a Rússia dos Czares, mas a continua (lO). E, assim por diante, a história
dos fatos sociais tem sido sempre uma continuação perene de cadeias
que se ligam, dando a impressão de estarem se rompendo. Mas, quando
a idéia é de tal maneira forte que a realidade passa a impô-la inexo
ravelmente, nada a impedirá, cedo ou tarde, de consolidar-se em triunfo
definitivo.

A história da idéia do sufrágio universal, a rigor, não existe. Há
é a história da teoria do autogovemo popular. O sufrágio universal não
representa idéia revolucionária, esta consiste na participação popular
no processo político. O SUfrágio universal não foi criado lentamente pelo
espírito do homem. Nasceu do pragmatismo revolucionário, como con
seqüência da revolução. Existe, isto sim, a história de seu fato. As raí
zes de sua origem são as do liberalismo. Sua história podia bem ser a
da democracia liberal. A razão do sufrágio, como instrumento, está em
descobrir a vontade popular. O sufrágio universal é inerente a um de
terminado tipo de representação política: a representação nacional, e
é ligado a um regime, a saber, a democracia liberal. O sufrágio, dizem,
é o instrumento da vontade popular. Antes de examiná-lo como insti
tuto e definir a sua essência, vejamos, em substituição à sua história,

(9) I!: evidente de que não se trata aQ.ul da dialética hegeliana dos contré.rlos. mas da deno
minada "dialética de Implicação e polaridade". cujos dados reciprocamente se Influen
cIam. só podem ser considerados em conjunto, não se fundem mas também nAo 8e se
param. Cf. MIgUel Reale. op. clt.

(lO) li. Idéia ê de Toynbee. A RÚ8111a da grande cruz ortodOXa é a mesma da foice e do mar
telo.
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que não existe, a teoria do autogoverno popular conforme esta se criou
no pensamento de seus maiores propugnadores.

7. Não se há de falar em sufrágio universal na Antigüidade Clássi
ca, porque ele é incompatível com a escravidão. Pressupõe faculdade de
voto a todos os homens. Ou é universal ou não é. Uma das suas con
dições está na igualdade. O sufrágio estendido apenas aos homens livres,
ou exercido só pelos cidadãos - idéia que substitui a da separação
dos livres e escravos - isto é, pelos capazes juridicamente de exercer
seus direitos politicos, não é universal. Neste sentido, o sufrágio univer
sal não pode ser. Isto será desenvolvido no momento oportuno, mas
pretender que, em Atenas, o sufrágio foi "quase universal" em deter~

minada ocasião é desnaturar o fim de sua própria definição, bem como
desvinculá-lo, o que é impossível, do seu sistema peculiar de representa
ção política, que, absolutamente, não pode existir na democracia direta
da Agora ateniense. Da mesma forma, em Roma, onde os cidadãos eram
profundamente respeitadores da hierarquia social. Saliente~se que o re~

gime romano era o protótipo dos futuros sufrágios censitários, de que
todos os paises da Europa moderna farão uso. Roma não tinha sequer
a aparência de possuir o sufrágio universal, como tiveram, em alguns
momentos, certas cidades gregas.

Nem na Idade Média, apesar de Santo TOMAS, nas trilhas do pensa
mento aristotélico, acreditar que toda forma de governo pode ser legi
tima, se os chefes agem no interesse da coletividade e, aproximando-se
de CíCERO, preferir o governo misto, no qual todas os elementos de~

mocráticos são representados: Oportet ut omnes partem aliquam ha
beant in principatu. Não se deve crer que Santo TOMAS estivesse alu
dindo, por esta passagem, ao sufrágio universal, porque isto seria con·
trário à mentalidade medieval, é evidente que ele se referia aos que
considerava chefes naturais do povo e intérpretes da sua vontade, isto é,
os barões, os eclesiásticos, oS representantes das comunas e das corpo~

rações, e, algumas vezes, os doutores (11).

8. As raizes histórico-sociológicas do autogoverno popular e, conseJ

qüentemente, do sufrágio universal estão no período que vai do Renas·
cimento à Revolução de 1779. Não pertence à finalidade deste trabalho
perquiri~las. Apenas lançaremos os olhos por este penado de máxinla
importância histórica, a fim de não ficar um vácuo em nosso racioti
nio.

o momento histórico que vai do Renascimento à Revolução Fran
cesa representa um s6 movimento.

No ressurgimento do humanismo antigo, descobre-se um novo hOJ

mem, que não está na vida sobrenatural, mas na realidade concreta. A
nova teoria política (BODIN e MAQUIAVEL) funda-se na relação do
homem com o homem e não na deste com Deus (12). Tal humanismo

(11) O. MOSCA & BOUTHOUL G., HÚJtÓTia das Doutrinas Po/Ulcas, trad. de Marco Auréllo de
Moura Matos, 2.& ed., RJ, Zahar. 1962, p. 86.

(12) LASKI, H . .:T•• E~ Uber(l~ismo EUTapeo, trad. de Victorlano Miguélez, MéXico, Buenos Aires,
Fon<l.o de Cultura Econõmica, 1981. p. 21.
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provém de acontecimentos espirituais verificados no seio de "indiví
duos". Cria o tipo de personalidade individual e solitária, com uma
consciência própria. O homem diante de si mesmo. Dentro dele há o
mundo, que nele viverá e será renovado. O homem do Renascimento é
um egocêntrico (I:l). Não demorará muito e ele estará pronto, no sé
culo XVII, a disputar com Deus o domínio do universo (1'). Não é por
acaso que LEONARDO DA VI~CI passa horas e horas no hospital de
Santa Maria, em Florença, inclinado sobre as vísceras expostas dos ca
dáveres, procurando resolver o enigma do destino humano. Diante da
impossibilídade definitiva dos mortos, exclama: Voglio tar miracoli. Da
mesma forma gritará MIGUEL ANGELO, diante de seu fabuloso MOI
SÉS: Perche non parIa? (ll».

Nasce um antropocentrismo de grandes conseqüências para a hu
manidade e seu destino. Não é sem razão que a arte torna-se simbólic'l.
e as expressões artisticas movem-se num espaço terreno e dentro das
mutações deste, ficando tudo referenciado ao homem. Muitas vezes, nas
pinturas, a.s figuras históricas são retratos de cO::ltemporáneos. Sempre
nos olham contempladoras, coisas que não fazem as estátuas antigas.
As figuras de MIGUEL ANGELO, na medida em que se descobre o
grande homem como salvador, crescem em tamanho, são descomunais,
de tamanho sobrenatural, seus músculos supervigorosos denunciam no
homem a vontade de estalar o mundo à sua volta (6).

°novo tipo de arte, que surge no Renascimento italiano, foi origem
da ciência matemática e experimental moderna, e da Mecânica, ótica.
Estática, Geometria (17). Os descobrimentos geográficos e os científicos
conduzem o homem para o racionalismo e para o empirismo. Principal
mente o primeiro nos é muito importante. Na medida em que o homem
descobre a nova realidade física, criando, portanto, uma nova cosmolo
gia, vai também erigindo em Deus a razão, a qual lhe possibilita um or
gulho todo especial. Não estamos longe da igualdade. DESCARTES
(1596-1650) funda o racionalismo em que todos os homens são dotados
de uma igual faculdade de razão. Isto já justifica filosoficamente a uni
versalização do sufrágio. Mas a idéia cristã de igualdade das pessoas
diante de Deus também lhe é sustentáculo. Enfim, o DESCARTES do "só
a partir da consciência de mim mesmo sei que existo", não está muito
distante de Santo INACIO DE LOYOLA, dos Exercicios Espirituais.

O racionalismo explicará o jusnaturalismo ou contratualismo, o
calvinismo e ROUSSEAU. Em última análise, algumas instituições libe
rais.

O sufrágio universal mesmo, em todos os seus prismas, só poderá
ser entendido como medida pragmática sustentada em produtos da

(13) WI:BD. AIrred.. Hl"tórUl Sociológtca da Cultura. tl'1ld. de ~rla Eduarda. COllf.a. <ia FoUM#'..a
e Mllrla Duarte 81que1ra, Uaboa. J:tI. ArcI.dla. Bem date, p. 351.

Cl.} LABIa, H. J., 0:0. cU., p. 38.
0:1) MOTTA I"ILHO, elndldo, "O <Iespertar co lndlvlduallll:Ilo: A reforma e SUI\6 repercU&!Ôlla"

(:0 IntroduçI.o ao P«lBaDlento Polltlco: c()nfer!ncla proferida ( 1953) no InBtltuUl de
SocIologia da FedenJ.çlo do C=~rclo do E6tado dB São Paulo, SESC. SDíAC. em 1953;. 19:15.

(UI) WEB.1!lR, Alfred. op. clt., p. 3:17.
(17)'lUm. 1bldnn. p. 353.
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razão, e só dela. É difícil sintetizar o momento em que as bases do
autogoverno popular e moderno serão criadas. Passa-se da era do "es
tado" para a do "contrato". Vai-se da uniformidade de crenças até a
pluralidade de cultos religiosos, e daí ao ceticismo, do direito divino ao
jusnaturalismo. A cidade renovadora influi mais do que o campo con
servador. A ciência instala-se no lugar da religião. Nasce a doutrina do
progresso, a qual, admitindo o caminho da perfeição, não se concilia
com o conceito do pecado original (iR). É a época do nascimento e de
senvolvimento dos Estados nacionais. A Economia medieval entra em
violenta crise em razão dos descobrimentos, mas, de qualquer forma, Q

comércio despontava inexoravelmente. A filosofia do justo preço é subs·
titufda pela do lucro. Os direitos de nascimento, em breve, serão subs
tituídos pelos da propriedade. O capitalismo está no seu alvorecer. O
homem começa a duvidar dos dogmas (lembremos da dúvida metódica
cartesiana). A Metafísica passa a ser secular. Um acontecimento im
portante vai ajudar a transformação dos tempos. É a Reforma protes
tante (19).

9. Há, assim, uma revolução teológica, de discutível interpretação.
Uns a entendem como contribuição consciente para a modelação das
novas doutrinas (MAX WEBER). Outros, julgando os Reformadores
como homens de mentalidade medieval, não lhes atribuem esta inten
ção (LASKI). LUTERO era, essencialmente, um conservador no que
se refere à constituição das sociedades. Odiava a usura, era hostil ao
novo mecanismo das finanças CO).

No entanto, e de qualquer maneira, muitas coincidências existem
entre a Reforma, como de resto em relação à Contra-Reforma, e os no
vos tempos.

Não olvidemos, a respeito, as revoltas camponesas na Alemanha,
anteriores à Reforma ( 1 ). E, ainda, o caráter democrático de vida nas
cidades ao norte dos Alpes, como também o fato de a Reforma ter mui
to de retorno às fontes primitivas do Cristianismo antigo. Ao contrário
dela, as classes cultas e os poderes eclesiásticos ignoravam cegamente
o crescimento das forças populares na Alemanha, país, afinal, onde
fora inventada a imprensa. Enquanto, na Itália, as aspirações artisticas
de domínio do espaço e dos objetos, enfim, de conquista da realidade,
permaneciam privil~gio de um pequeno grupo aristocrático, na Ale
manha, as massas populares tiveram parte revolucionária nos aconte
cimentos e a imprensa foi sua voz. Por isso, lá tudo foi mais agitado e
revolucionário. Ao norte dos Alpes é que está o berço da técnica. A par
tir desta se verifica a penetração do democrático no espiritual. Esta
penetração foi condição do movimento popular unitário, da Reforma
impelida pelas massas e dos efeitos universais e nacionais da obra de
LUTERO. A imprensa possibilitou, ainda, a publicação e reprodução em
numerosos exemplares de todas as expressões do talento do povo. Além

(18) LASK1, H. J .. 01'. cit., pp. 12/13.

(19) Idem, ibidem, p. 27.

(20) Idem, ibidem, pp. 28/29.
(21) WEBER, Alfred. 01'. cit., pp. 362 e segs.
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disso, LUTERO não vem da nobreza, mas de camadas sociais inferiores.
Ele é filho de camponês (22).

O povo está presente na Reforma. A experiência sentimental, CO!1~

ta-nos ALFRED WEBER, correspondia à atitude democrática das mas
sas. Depois de toda a autoridade se ter desmoronado, continuou subsis
tindo a forma religiosa da autodeterminação e da auto-redenção como
complemento necessário à auto-administração artesã. Para que serviam
aqueles sacerdotes estranhos e impostos? A salvação, afinal, pode ser
alcançada por nós próprios. Não podemos fazer melhor, se elegermos
nossos próprios funcionários? Administraremos a salvação de nosso
alma do mesmo modo que resolveremos os restantes assuntos da nossa
vida (23).

CALVINO deduzirá da doutrina da predestinação a idéia do Estado
dos eleitos por Deus, os quais administram por si mesmos a sua salva
ção e, por conseguinte, governam o resto do mundo degenerado (24).

Interessante o paralelo que se pode fazer entre CALVINO e ROUS
SEAU, pois este provém da região daquele, que, sendo um racional or
todoxo, chega à condenação inquisitorial dos adversários. Este raciona
lismo do espírito da antigüidade transplantado inconscientemente, sob
o cunho individualista do espírito romano tardio, para a esfera religio·
sa, é o mesmo do Grande Terror na forma pagã antiga do fanatismo
classicamente lógico (25). Tudo isto, sem esquecer que CALVINO é um
gigante autoritário e ROUSSEAU um otimista cheio de bondade, que
jamais admitiria o derramamento de sangue.

Na Inglaterra, a Reforma emana do Calvinismo para o puritanis~

mo, e, um século mais tarde, liga-se com as tendências de um pleno
autogoverno (2f», com claras repercussões na Revolução de 1688 e na
teoria de LQCKE. Ainda mais porque, na ilha, as causas da Reforma
são antigas, pelo sentimento antipapista em face da exploração da
Igreja, como proprietária e arrecadadora de impostos (2;).

Importa pouco saber se os reformadores agiram conscientemente,
ou não, a esse respeito. O fato é que, direta ou indiretamente, ajudaram
a propagar as novas idéias. Facilitaram o estabelecimento do Estado
secular. Impulsionaram o racionalismo ao julgar certos princípios tidos
como intangíveis. Ajudaram a emancipação dos indivíduos.

la. A Reforma interessa, especialmente, em dois momentos de sua
luta. Primeiro, no século XVI, em que, dentre os huguenotes encontra
mos FRANÇOIS HOTMAN (1524-1590) e HUBERT LANGUET (1518
1581). Aqui se nota uma curiosidade. Quando, depois da noite de São
Bartolomeu, os protestantes se tornaram mais radicais, argumentam ser

(22) Idem, ibidem, pp. 362 a 381.

(23) Idem, ibtclem, p. 38!l.

(24) Idem, ibfdem, p. 389.

(25) Idem, ibidem, p. 390.

(2!l) Idem, ibidem, p. 391.

(27) LASKI. H. J., op. cit., p. 31.
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o governo um fideicomisso que obriga ao bem governar, mesmo a quem
os governantes detestam. O governo nasce de um contrato entre o prín
cipe e o povo. Este tem o direito de retirar a autoridade que foi confe
rida a um tirano. A caracterfstica da Urania é perseguir os súditos que
cumprem seu dever para com Deus. O direito à resistência começa no
momento da perseguição. Mas, depois de 1589, HENRIQUE DE NA
VARRA, um huguenote, é rei. Os protestantes mudam de atitude, passam
a aceitar a teoria do direito divino dos reis e a considerar a resistênciaJ
como pecado. As posições se alteram. Agora, os católicos diante de um
rei hereje, sabendo estar a maioria de seu lado, pregam a rebelião e de
senvolvem, usando os argumentos de seus adversários, uma teoria de
mocrática da soberania popular (28).

O segundo momento não é de lutas religiosas. Com o Estado secular
aparece a tolerância. Nenhum Estado, a partir daí, se comprometeria
com perseguições religiosas, apenas em nome de alguma verdade sa
grada. Atrás disto só haverá um interesse de Estado. A própria revoga
ção do Edito de Nantes (1681) tem por objetivo mais a unidade polltica.
do que a verdade religiosa. O Estado toma o lugar da Igreja e passa a
distinguir o bem do mal. Importa mais a ordem do que a verdade, por
que naquela estava a chave do bem-estar social. A recusa da religião,
como princípio informador do governo, deu facilmente num absolutis
mo (2!I).

Esta é a época do refúgio protestante na Holanda, e, portanto, de
PIERRE JURIEU (1637-1713) e de JOHN LOCKE (1632-1704).

Ora, o regime do sufrágio universal, ensina BERNARD LAVERGNE
em admirável monografia, nasceu de uma concepção a priori, elaborada
pouco a pouco, pelos autores sociais. Os escritores protestantes citados
tinham já formulado claramente a doutrina de que o povo deve gover
nar-se, baseada na teoria do estado natural, e tendo por conseqüência
o sufrágio popular (30).

11. O contratuallsmo é uma idéia antiga. Já existia provavelmente
na Grécia dos sofistas e dos epicuristas, e renasceu com os huguenotes.
As noções do estado natural e do pacto social eram comuns a vários
escritores dos séculos XVI a XVIII - SUAREZ, JUAN DE MARIANA,
HOOKER, HOBBER, PUFFENDORF, SPINOZA, LOCKE E ROUSSEAU
(31), apenas para citar os principais. Este principio de pensamento, to
davia, levará a conseqüências diversas. A questão será melhor desenvol
vida ao tratarmos das duas maiores expressões da teoria do contrato
social, com fins libertários e de conservação dos direitos naturais após
o contrato (LOCKE e ROUSSEAU).

(28) 14em, ibidem, pp. 44/45.

(29) ll!em, ibfd~. PIl. 47/56.

(30) LAVERONE, Bernard, SUffTage Univenel et Autorité de l'Etat, Pa.rts, Presses Unlversltalres,
1949.

(31) PORTO, J06é Luiz de almeida Nogueira. "O contratualitlmo: Rousseau e o Contrato Social"
(in Introduçlo ao pensamento poUtioo: conferência proferida no Instituto de Sociologia
e Pol1tlca da Federação do Comércio do Estado de SII.O Paulo, SESC·SENAC. em 1953), 1955.
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Tudo está muito relacionado com o individualismo, gerado pela
concepção geométrica do cosmos. Depois de GALILEU, a geometria do
cosmos tomou-se uma ciência mecânica-causal. A totalidade do uni
verso era concebida, como na antigilidade, composta de unidades ele
mentares que se moviam por si, de acordo com leis determinadas. Esta
cosmologia transferida para a esfera humana fez do individuo a uni
dade fundamental (32); justificou o liberalismo econômico do udeixai
fazer, que o mundo vai por si" e acabou, posteriormente, por procurar,
no campo das ciências sociais, leis inexoráveis de determinismo na
História, onde o homem sem liberdade veria o desenrolar dos aconteci
mentos, incapaz, por mais que participasse, de evitá-los ou de conduzi
los em direção diversa.

Na nova concepção, o indivíduo é a unidade, e a massa, algo cole
tivamente ligado, como um todo. Deste modo, o antigo direito natural,
que sempre trabalhava com Deus, com o lumen naturale, com a tota
lidade dada pela natureza, transforma-se na teoria contratual do Esta
do, que é, agora, concebido racionalisticamente, formado a partir dos
seus elementos, isto é, dos indivíduos isolados e~).

A principio, o contrato era concebido entre o rei e o povo, sendo,
porém, impossível o distrato. O povo, de certa forma, contratava a sua
própria submissão. Depois, em razão das lutas religiosas e da ânsia
natural de liberdade, o contrato mudou de significado; e a teoria da
soberania estatal encadeou a da soberania popular.

12. A filosofia das Luzes é o apogeu do racionalismo. Com ela nasce
um otimismo inteiramente universal, que, aos resultados do desenvol
vimento científico, vai transformar completamente o contexto social.

As ciências da natureza interpretam o mundo de maneira nova,
criando a harmonia universal (NEWTON e a teoria do equilíbrio dinâ
mico estático do cosmos - pela recíproca compensação de forças).
Deus passou a ser considerado como apenas o primeiro motor, porque
o mundo, posto em andamento, se movia harmonicamente. Devia-se,
portanto, reformar o Deus das lutas religiosas. A coletividade humana
também precisava de leis harmonizadoras, que afastassem o Estado (o
Deus terreno) e deixassem a vida ao próprio movimento. A razão divina
tudo ordena para a harmonia. A razão humana pede liberdade para o
social e econômico, a fim de que este caminhe por si, em direção do
seu bem (34).

13. O absolutismo na França e a longa tradição racionalista desta vie
ram a ser as causas próximas da derrocada final do regime. O assalto
contra o absolutismo a princípio veio das mentes lúcidas dos homens
de pensamento. Depois, os teóricos do movimento perceberam que, na
sua luta, podiam usar o povo. Instigaram-no ao máximo. Mas, enquan
to o povo tomava de assalto o poder, a burguesia, para quem o absolu
tismo era um perigo constante e um prejuízo iminente, preparava-se

(32) WEBER, Alfred, ap. dt., p. 438.
(33) Idem, iblãem, p. 439.
(34) Idem, illl(tem, pp. 45a;460.

92 R. Inf. legisl. Brolilio o. 17 n. 68 Dut./dez. 1980



para dominar a situação, institucionalizar a propriedade e criar condi
ções para que nunca mais fosse desalojada do controle do Estado. Os
cidadãos, com seus votos, não estavam no povo. A burguesia era a
nação. A mentalidade a, finalmente, preponderar é a de VOLTAIRE,
não a de ROUSSEAU.

14. Já mencionamos a importância do protestantismo no mundo po
lítico moderno. Quanto ao sufrágio universal, em razão da influência
da Reforma no desenrolar dos acontecimentos históricos, acarretando
a formulação da teoria do autogoverno popular, e, ainda, porque se
afirma (35) haver dado o instituto melhores resultados nos países onde
o protestantismo predomina, necessário é tratar dos principais escrito
res protestantes vinculados ao problema.

Eles são inúmeros, nos dois momentos a que aludimos: por volta
da noite de São Bartolomeu e depois da revogação do Edito de Nantes.

Os nomes de HOTMAN, LANGUET e JURIEU são meramente
exemplificativos. As obras desses autores, via de regra, são citadas como
precursoras da teoria do autogoverno popular. Não falam, é verdade,
do sufrágio universal; mas, como já foi dito, se este deve ser instrumen
to eficaz na verificação da vontade popular, obviamente se liga ao go
verno do povo.

Cada um dos escritores, dos quais, superficialmente, trataremos,
deixou seu nome ligado a uma obra principal, com que agitaram o seu
tempo.
14.1. FRANÇOIS HOTMAN (1524-1590) era um huguenote. Famoso
jurista francês, ministrou a cadeira de Direito Romano nas principais
universidades da Europa, havendo, inclusive, lecionado em 1567 em Bour.,.
ges, a mais famosa escola de Direito da época, e em Strasbourg, ond~

CALVINO ia escutá-lo.

Em 1572, depois do massacre de São Bartolomeu, foi para Genebra.
Um ano após, aproximadamente, saiu a lume a principal obra deste
homem muito erudito, que parece ter vivido intensamente o seu tempo:
Franco GaZUa seu tractatus isagogicuS' de regimine regni Galliae et de
jure sucessionis, ou seja: "A Gália Franca ou tratado do regime do reino
da Gália e do direito de sucessão" (36).

A obra busca razões históricas para a campanha antiabsolutista.
Era preciso provar que não havia fundamento histórico, como queriam
os partidários do absolutismo, para o crescimento deste na França. Eis
que HOTMAN, como de resto todos os huguenotes, via o absolutismo
como instrumento da Igreja Católica contra os reformadores.

Desta forma ele se reporta até a Gália anterior e posterior aos ro
manos. Segundo HOTMAN, os gauleses jamais haviam suportado, a
não ser com grande sofrimento, a dominação de Roma e apelaram aos
francos para sacudir o jugo a que estavam impostos. Uma vez livres, os

(35) LAVBBONE, Bernard, op. cito
(36) PRaLOT, Mareel, Hbtoire de$ ldée, Politique" 3.- ed., Dalloz, 1966, p. 247.
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gauleses e francos elegeram um rei de comum acordo. Até HUGUES
CAPET, a soberania não deixou nunca de repousar sobre um tipo de
conselho nacional. A administração da coisa pública fundava-se, por
tanto, originariamente na liberdade.

Neste reino recém-criado, a Gália Franca, a realeza é conferida por
eleição. A coroa é concedida ao mais digno por conselho dos Estados e
pela voz do povo. De uma certa forma é um regime misto. A adminis
tração superior pertence à assembléia-geral e solene de toda a nação,
denominada posteriormente a assembléia dos três Estados (:ri).

Na França, havia uma tradição jurídica que fundamentava a teo
ria desenvolvida por HOTMAN. Era a de que os costumes da nação
tinham origem independentemente da monarquia e, sendo mais anti
gos do que ela, eram-lhe superiores. Tal tradição salientava dois aspec
tos básicos: os parlements eram instituições independentes da coroa,
e, portanto, limitadoras do poder; e os Estados Gerais, representando
toda a França, participavam da soberania real. Para HOTMAN, a Fran
ça sempre fora uma monarquia eletiva e limitada pelos Estados Gerais,
os verdadeiros representantes da nação. Desenvolvia o argumento, vá
lido em toda a parte, de que as instituições políticas baseavam a sua
validade no consentimento popular, expresso em práticas constitucio
nais longamente aceitas. Assim, HOTMAN só poderia concluir, como
fez, que a autoridade do monarca vinha de sua posição legal de agente
da comunidade (38).

14.2. Dentre as obras que sofreram a influência de HOTMAN, está a
Vindiciae contra Tyrannos, sive de principis in populum populique in
principem legitimae potestates, subscrita por "STEFANI JUNIO BRU
TO, celta auctore".

Discutiu-se muito a autoria das "Vindiciae". Pensou-se em: THÉO
DORE DE BEZE, em DUPLESSIS MORANAY, mas se concluiu que
HUBERT LANGUET (1518-1581) escreveu as principais partes, sendo
o restante de DUPLESSIS MORNAY.

LANGUET, que havia estudado Direito e Teologia na Universidade
de Poitiers, era um convertido ao protestantismo. Sua obra funda-se em
argumentos teológicos e jurídicos, e é cheia de teorias audaciosas sobre
a inviolabilidade de consciência e de pensamento, acerca da liberdade
individual e do direito dos povos contra os reis (39).

As questões fundamentais que ele procura responder são as se
guintes:

I - se os súditos são obrigados a obedecer a um príncipe, que os
ordene a enfrentar a lei de Deus;

(37) Idem, ibidem.
KABSEN. Badreddlne. DécGclmce et Absolutume dana l'Oeuvre de Monteaquieu, Genêve,
Droz. 1960.

(38) LOPES. Mauro Brandlo, "Absolutismo e democracia na Inglaterra do século XVII: HOBBER,
LOCKE e a Revoluçll.o de 1688" (in Introduçll.o ao pensamento po!itlco: conferência
proferida no Instituto de Sociologia e Polltlca da Federação do Comércio do Estado de
São Paulo, SESC-8ENAC. em 1953). 1955.

(39) Verbete In Nouveau Larouase nlustré.
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II - se devem obedecer a um príncipe que viole a lei civil;

III - se os súditos podem resistir e como;

IV - se os príncipes vizinhos têm o direito de intervir (-lO).

Para responder a isto, LANGUET utiliza-se do Novo e do Velho
Testamento: os profetas rebelam-se contra o príncipe ou magistrado
que transgredirem as ordens divinas; nos Atos dos Apóstolos está dito
que vale mais obedecer a Deus que aos homens. E, também do direito
consuetudinário: o soberano prefere ao vassalo e o rei é vassalo de
Deus. Limita-se, portanto, o poder real, primeiro, pela divindade e, em
segundo lugar, pelos órgãos naturais do povo. Nisto consiste a contri
buição mais importante de LANGUET. O povo para ele não é massa.
Não é a besta de um milhão de cabeças, mas o conjunto de todos aque
les que, em escal8.'> intermediári8.'>, exercem a autoridade. São os ma
gistrados, inferiores ao Rei, mas delegados do povo. Na verdade, eles
detêm o poder e mantêm com o Rei uma aliança. É uma forma par
ticular do contratualismo, que mais tarde seria a idéia mestra da po
lítica. Deus não é parte do pacto, mas quem o garante. A Ele, o Rei
está vinculado indiretamente.

Sem dúvida, o que nos interessa é a forma pela qual os delegados
são nomeados pelo povo. Haveria de ter neste processo uma forma de
sufrágio, mas é difícil afirmar que fosse o sufrágio universal, pois este
implicaria, como veremos, que os titulares desses órgãos intermediários
represent8.'>sem todo o povo. Isto, porém, é uma contradição evidente,
pois o conceito de povo de LANGUET não é o de massa.

14.3. PIERRE JURIEU (1637-1713) representa um momento diferen
te do de HOTMAN e LANGUET, no pensamento e na atuação dos pro
testantes. Estes, até a revogação do Edito de Nantes (1685), conta-nos
P~LOT (41), eram, por princípio ou por oportunismo, leais à monar
quia. Quando, porém, depois da revogação, tornam-se seus adversários,
uns a querem à antiga, de maneira moderada, enfim, justamente com
os predicados que o absolutismo afastou. Esta é a tese dos Soupirs de 'a
France Esclave (1689) (-l2). Ali se compara a tirania terrível existente
em França com a liberdade dos países vizinhos. É que LUts XIV intro
duzira um dado novo na análise monárquica. Estabelecera a identifica
ção completa do Rei com o Estado: L'État c'est moi. E, por isso, o Rei
detinha poderes arbitrários e ilimitados. Diante dele tudo é povo. Na
elevação onde se colocava o Rei, todos os homens não representavam
mais que pó sob seus pés (-l3).

Outros protestantes, todavia, não se contentam com a volta da
monarquia às suas tradições aristocráticas. São radicais. Abalarão mes
mo os fundamentos do sistema monárquico. A fermentação intelectual

(40) PRJ!:LOT, Marcel. HiatoU'e du Irues PolitiqUe8, 3,- ed., Dalloz, 1966, p. 247.

(fi) Idem, U/f4e1n.

(t2) Obra que foi atribuída a JURIEU. mas que hoJe se llabe ser de MICHEL LEVAB80R.
protestante e atiVIsta do ambiente holandês. cf. PRÉLOT, Mareei, ffistoíre.

(43) PIU:LOT. MareeI, Hutofre etc•• p. 374.
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da Europa, após a revogação, concentra-se na Holanda. "Sabeis de um
outro país onde se possa usufruir uma liberdade tão completa?" já per
guntara DESCARTES. Nos seus encontros, conversam em latim e de
monstram um grande amor pela Antigüidade. Conspiram contra "lS

monarquias absolutas e o catolicismo dos países vizinhos. Nesse am
biente revolucionário. um homem é particularmente ativo: o pastor
JURIEU.

Desde 1681 ele estava em Rotterdam, onde acabou sendo o pastor
dos refugiados franceses. Naquele ano, prevendo a revogação, publicou
a Politique du Clergé de France. Na mesma época, lançou contra BOS
SUET, com quem manteve ardorosa polêmica, um Preservatif contre le
Changement de la Religion. Anos mais tarde, escreve suas Lettres Pas
torales aux Fideles qui Gemissent sous la Captivité de Babylone (1686
1689), que aparecem de quinzena em quinzena e se espalham aos milha
res pela França.

Em suas obras e panfletos, a julgar pelo seu adversário BOSSUET,
que chegou a escrever Avertissements aux Protestants sur les Lettre8
du Ministre Jurieu, deve ter atingido duramente o princípio da monar
quia absoluta em nome da soberania popular. Esta última idéia, como é
sabido, não casava com as de BOSSUET, o qual não só negava a sobe
rania popular, como não admitia que o povo a houvesse cedido para
construir o Estado.

Das Cartas Pastorais, destaca-se, pela influência que causou, a de
nQ 18. de 15 de maio de 1689, onde JURIEU descreve os acontecimentos
na Inglaterra depois da vitória de GUILHERME DE ORANGE, chefe
da revolução que ele provavelmente ajudou a fazer.

A grande importância de JURIEU consiste em ter sido, juntamente
com os outros protestantes exilados na Holanda, todos opositores do
absolutismo, um eficaz agente transmissor das idéias anglo-holandesas.

Nesta época também era refugiado político o filósofo de que trata
remos em seguida: JOHN LOCKE.

15. JüHN LOCKE, o fundador do liberalismo inglês, nasceu em 1632
e morreu em 1704. Foi contemporâneo de JURIEU, mas exerceu muito
maior influência política e histórica. Médico e filósofo, apesar de certa
fragilidade física, participou ativamente dos acontecimentos de sua
época, principalmente os da sua pátria. Foi entusiasta de CROMWELL
e dos puritanos, mas, decepcionado, viu com bons olhos a restauração
do trono inglês, ocorrida em 1660. ü STUART reinante, CARLOS lI,
indispôs-se logo com o Parlamento. No debate, os tories eram partidá
rios da extensão diametralmente oposta. LOCKE tonara-se amigo e
companheiro de Lord ASHLEY, mais tarde Conde de SHAFrESBURY,
o qual se tornou destacado líder whig. No jogo político saem derrotados
os whigs, suspeitos da conspiração protestante de 1672. SHAFTESBURY
é julgado e absolvido, mas obrigado a exilar-se na Holanda, onde morre
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em 1683. Nesse mesmo ano, receando complicações políticas, JOHN
LOCKE também segue para lá (44). .

"O calvinismo francês parecia ameaçado de morte. A revogação do
Edito de Nantes, em 1685, dava o sinal de cruel perseguição aos protes
tantes franceses, e de seu êxodo que deveria ser de tão sérias conseqüên
cias para a monarquia absoluta" (46). LOCKE está entre os refugiados.
CARLOS II é sucedido por seu irmão JAIME lI, o qual, apesar do sen
timento da maioria do povo inglês, confessa o catolicismo. Para LOCKE,
LUIS XIV era o modelo dos tiranos, os quais, em nome de um pretenso
direito divino, perseguiam o povo com os seus governos arbitrários (47).

Os STUARTS, no seu entender, são cúmplices do Rei de França, e
intentam impor à Inglaterra a detestável religião católica. Neste am
biente, e com este estafto de espírito, não foi difícil aproximar-se de
GUILHERME DE ORANGE e aderir à sua conspiração (48).

GUILHERME DE ORANGE, genro de JAIME lI, era holandês e
protestante. Representava a esperança do calvinismo contra LUtS XIV
e o catolicismo. Quando, depois de vitoriosa sua luta, desembarca na
Inglaterra, em 1688, tem gravado em seu estandarte: "Pela Liberdade,
pela Religião Protestante, pelo Parlamento."

No navio, pelo qual a Princesa MARIA vai ao encontro de GUILHER
ME, para com ele ser coroada, embarca também LOCKE, que tem nas
mãos o manuscrito de seus Dois Tratados sobre o Governo (4&).

Ele é antiabsolutista. Precisa refutar a teoria do direito divino dos
reis. Na verdade, já havia escrito a teoria da Gloriosa Revolução de 1688.
Sua obra lhe dará fundamento teórico, como servirá para afastar os
possíveis escrúpulos do povo inglês, pois, conforme o absolutismo, os
reis, titulares do direito de Deus, nada poderiam sofrer e os STUARTS
haviam sido depostos. LOCKE foi convertido em uma espécie de porta
-bandeira da revolução; pôde comentar juridicamente os textos de lei
aprovados pela Coroa e pelo Parlamento, dentre outros uma Declaração
de Direitos que ratifica, interpretando-as, as antigas franquias da nação
britânica (GO). Seu trabalho é o catecismo protestante, onde o direito
natural habilmente se combinava com a Constituição inglesa. Nessa
fonte limpida e abundante de filosofia política, deviam haurir, por todo

(44) Idem, ibl4em, p. 374, PR1l:LOT citando DESCARTES não menciona a fonte, que Só pode
ser alguma correspondência particular do filósofo, que ~e sabe nunca haver escrito sobre
polltlca noa trabalhos fllosóflc08.

(45) CHEVALLIER, Jean-Jacques. As t1Tondes obru pollticas de Maquiavel a nossos dws, trad.
de Lydla Cbrfstlna, 2.- ed., BJ. Agir, 111ll6, pp. 92 e segs.

(46) Idem. ibidem. p. 92.

(47) E1B a plena Identificação com Jurleu.
(48) CHEVALLIER, Jean...Jacques, op. cito
(49) Esta coincidência h1lltórlca referente ao navio é multo repetida peJ08 autores. CHEVALLIER

(op. cit.) menciona 08 doia manuscritos como o "Ensaio sobre o entendimento humano" e
o "Ensaio SObre o governo clvU". Quanto" expressfi,o "Tratado". em vez de "Ensaio", é
mais corl"eta por ser o titulo original da obra. Cf. LocKE, John - Two Treatises of
aovemment. with lntroductlon and notes by Peter LaeJett, Cambrldge Unlverslty Prell8.
1960.

(50) LABROUSSE, Roger, lntrochwtion à Ia PhtlO$ophte Polftique. Paris. Llbrll.lrle Mareel
Rlvlére. 1959. p. 162.
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o século XVIII, os publicistas ingleses, americanos, franceses. O Ensaio
estabelecera, de uma vez por todas, as bases da democracia liberal dê
essência individualista, cujas declarações de direitos - direitos natu
rais, inalienáveis e imprescritíveis das colônias americanas insurretas,
depois da França revolucionária - constituiriam a Magna Carta (lil).

15.1. O segundo Tratado é o mais importante. Nele LOCKE procura re
futar diretamente a HOBBES. O primeiro dirige-se em especial a RO
BERT FILMER. Seu título original do segundo é o seguinte: Essay con1
cerning the original Extent and End of Civil Government (52). Possui um
tom especial, que não é puramente filosófico, nem panfletário, mas o de
um e de outro a um só tempo. Tem caráter cientifico, sendo, porém, uma
reivindicação do direito do povo a governar-se (53). Para compreendê-lo
é preciso considerar suas duas fontes básicas: o tomismo de HOOKER
e o direito natural de GROTIUS e PUFFENDORF (54). MinaI, Q libera
lismo nasce do racionalismo e, também, das concepções sobre o direito
natural. O próprio WCKE, notoriamente empirista, é discípulo de
BACON, não de DESCARTES. Isto não deixa de ser curioso, porque, em
sua época, à exceção do HOBBES e dos partidários do direito divino, os
teóricos políticos são racionalistas (511). Procurando refutar a HOBBES,
a ele mesmo recorre e das mesmas hipóteses parte, admitindo um estado
natural, seguido de um pacto social. Sua obra, por isso, será inevitavel
mente plasmada na inspiração do direito natural.

As idéias do estado natural e do pacto social são comuns aos escri
tores dos séculos XVII e XVIII. Enquanto, todavia, para HOBBES os
homens renunciam a seus direitos, passando-os ao rei soberano, para
LOCKE, ao contrário, eles subsistem na sociedade civil. Há uma verda
deira analogia entre os direitos do homem no estado da natureza e no
estado de sociedade.

"Para entender bem o poder político, e derivá-lo de sua ori
gem, devemos considerar em que estado todos os homens esta
vam naturalmente, e este era o da perfeita liberdade para
ordenar suas ações e dispor de suas posses e pessoas, como bem
entendessem, dentro dos limites da lei da natureza, sem pedir
permissão, ou depender da vontade de qualquer outro homem.

Um estado também de igualdade, onde todo poder e jurisdi
ção é recíproco, ninguém tendo mais do que o outro..." (cap. lI,
§ 49).

"Mas, ainda, seja este um estado de liberdade, não é urn
estado de licenciosidade; embora o homem nele tenha incontro
lável liberdade para dispor de sua pessoa ou de seus bens, não

(51) CHEVALLIER. Jean-JacqueB, 01'. cit., p. 102

(52) Cf. edlçlo citada. As transcrições contidas no texto são uma tradução livre do texto em
inglês referido.

(53) MARION, Henrl, "John Locke: " Vfe et 8011. Oeuvre", Llbralrle Germer. Bsllllêre. Paris,
1878, p. 112.

(54) LABROUSSE, Roger. op. ctt., p. 163.

(55) Idem, ibidem, p. 1112.
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é livre para destruir-se a si próprio, ou a qualquer outro a sua
mercê, a não ser que uso mais nobre do que a simples preserva
ção o exija. O estado da natureza tem uma lei natural a gover
ná-lo, a qual obriga a todos: e a razão, que é esta lei, ensina a
toda a humanidade, quem consultá-la, que sendo todos iguais e
independentes, ninguém pode prejudicar ao próximo na sua.
vida, saúde, liberdade e propriedade ... " (cap. lI, § 69).

Está claro que o estado da natureza, para LOCKE, não era o mesmo
de HOBBES. Ele tem inconvenientes, é certo, relativos à lei natural e
sua execução, mas não é o estado de guerra, conforme LOCKE demons
tra no capítulo m.

Os homens não fariam o pacto social para piorar a situação, de
baixo do jugo do rei absoluto, pois o problema principal do estado da
natureza é o já citado da lei natural e sua execução.

" ... no estado da natureza, cada um tem o poder exe
cutivo da lei natural, e eu não duvido que isto venha a ser
objetado no sentido de não ser razoável que os homens sejam
juizes nos seus próprios casos, pois o amor próprio os faria
parciais, a seu favor ou de seus amigos ... " (cap. lI, § 39).

A paixão e a vingança fariam o.s homem punir aos outras peJas
próprias mãos. Isto seria o triunfo da desordem. Deus certamente
estabeleceria o governo para restringir a parcialidade e a violência do
homem.

" ... Eu, facilmente, garanto que o Governo é o remédio
apto para as inconveniências do estado da natureza... "
(cap. lI, § 13).

Isto não chega a ser o estado de guerra (Hamo homini lupus),
justificador da transferência do poder para o Rei absoluto, mas sim
o gérmen da necessidade da distinção entre os poderes e as suas recí
procas limitações. Sendo o estado natural o da liberdade e da igual
dade, o do gozo inefável da propriedade, e possuindo inconvenientes
quanto à aplicação da lei natural, não há de a sociedade civil conceder
a prerrogativa de criar e executar a lei a um só homem, substituinte
nisto a todos os outros, os quais, no estado natural, exerciam estas
funções. Da mesma forma que as virtudes do estado natural se per
deriam, em face da desordem na aplicação da lei natural (prerrogativa
de todos), elas ficariam prejudicadas no regime monárquico absoluto.
Ora, a necessidade do Estado nasce para aperfeiçoar a vida. Só pode
surgir através do consentimento.

"A liberdade natural do homem consiste em ser livre
diante de qualquer poder superior na terra, e em não se sub...
meter à vontade da autoridade legislativa dos homens, tendo
apenas como regra, a lei natural.

A liberdade do homem, na sociedade, está em não subme
ter-se a outro poder legislativo diferente daquele emanado do
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consenso da comunidade, e está em não submeter-se a qual
quer domínio ou vontade ou restrição legal, salvo o que esse
poder legislativo ditar, de acordo com a confiança que lhe foi
depositada... " (cap. IV, § 22).

Ao estabelecer-se o governo, portanto, deve-se ouvir a voz da
maioria.

"Sendo os homens, como foi dito, por natureza livres,
iguais e independentes, nenhum pode ser colocado fora de um
estado natural e submetido ao poder político de outro, sem
que o consinta... quando qualquer número de homens con
sentir em constituir uma comunidade ou governo, eles ficam
a ela incorporados, e formam um corpo polftico, no qual a
maioria tem o direito de agir e decidir por todos" (cap. VIII.
§ 95).

Quando qualquer número de homens, pelo consenso individual.
constitui uma comunidade, esta passa a ser um corpo que dispõe do
poder de agir pela vontade e determinação da maioria. Para que este
corpo aja, sendo o que é, nascendo das vontades individuais, ele se
move justamente na direção para onde o leva o consentimento da
maioria. Se isto não ocorrer assim, seria impossível o corpo continuar
a existir como tal, nascido da vontade dos indivíduos que o compõem.
Todos ficam, assim, obrigados à maioria. As Assembléias têm poderes
para legislar por causa da decisão da maioria, que passa a expressar
a vontade de todos, e isto ocorre por força da lei natural e da razão
(cf. capo VIII, § 96).

O poder é exercido como um depósito, uma confiança (trust,
tru3teeship) , nas mãos dos governantes, para ser usado em proveito
do povo. O limite da utilização do poder está no bem público. Na dis
tinção entre os poderes, o Legislativo é o mais importante. Lembremos
que os STUARTS quiseram arrebatar o poder do Parlamento. Mas este
não é absolutamente soberano, pois quem detém a soberania é somente
o povo através de seus indivíduos (1)6).

15.2. Dando LOCKE grande importância à maioria, considerando o
Parlamento como representante da Nação, e acentuando ser a soberania
do povo exercida através de seus indivíduos, seria também favorável ao
sufrágio universal?

Na prática inglesa, a teoria de LOCKE é conservadora, porque o
Parlamento se considerava soberano, mas sabia identificar-se com o
espírito da coletividade. .

Interessante o comentário de LABRQUSSE:

"Nas colônias do Mundo Novo, a América, e mais tarde
na França, tal ensinamento adquirirá um sentido, invaria
velmente, individualista e às vezes subversivo e democrático.
As antigas formulações dos direitos britânicos, que não eram

(5(1) Idem, flrldem, p. 173.
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mais do que confirmações das franquias históricas (verdadei
ras ou imaginárias), transformar-se-iam, sob a pena mais fi
losófica dos norte-americanos, em declarações solenes dos
direitos do homem e do cidadão; os franceses seguirão tal exem
plo de uma forma ainda mais sistemática. O governo deverá
ter sempre, sob seus olhos, essa série de definições que são
para ele os seus limites. Partindo disto, alguns tomarão ao
pé da letra a regra de LOCKE relativa ao consentimento e
reclamarão o sufrágio universal, expressão política do direito
individual; outros preferirão reduzir tal direito às liberdades
civis, reservando o sufrágio aos cidadãos ativos, cuja capaci
dade seja atestada pelo montante de uma fortuna, o que será
mais liberal, no sentido burgués da palavra" (117).

LOCKE, levado ao extremismo liberal, pode chegar a esta última
doutrina. Realmente, um regime individualista, baseado no direito à
propriedade individual, nos termos em que ele sustentou a sua teoria,
depois ampliada pelos utilitaristas, não é condizente com o sufrágio
universal. Não só porque dele se retira, por isso, todo sentido de liber·
dade, em razão da pressão exercida pelo poder econômico, como, tam
bém, porque, num regime onde se dá tanto valor ao dinheiro, predo,
mina o privilégio dos bens sucedidos financeiramente e somente a eles
será facultado participar, de alguma forma, da escolha do governo,
ainda que isto seja dissimulado. Tal regime leva ao sufrágio econômico,
não ao universal.

De qualquer forma, é difícil saber qual a doutrina verdadeira em
LOCKE. Para LABROUSSE, a da não universalidade do sufrágio está
mais de acordo com a prática institucional da "Gloriosa Revolução"
de 1688, com os sentimentos pessoais de LOCO e sua teoría sobre a
propriedade (118) •

GAETANO MOSCA, todavia, lembra a respeito que LOCKE, inci
dentemente, se declara contrário ao sufrágio universal (119).

Verifiquemos o que o próprio LOCKE escreveu. Os parágrafos 140
e 158 do segundo Tratado são citados pelos que acreditam que LOCKE
propôs urna restrição definitiva ao sufrágio (60).

" ... Se, portanto, o Executivo, que dispõe do poder de
convocar o Legislativo, observando mais a verdadeira propor
ção, do que a moda da representação, regular, não pelos velhos
costumes, mas pela razão, o número de membros, em todos os
lugares, que tiverem direito a ser distintamente representados,...
não se poderá julgar tenha criado um novo Legislativo, senão
restaurado o antigo e verdadeiro, e retificado a desordem, que

(57) LABROUSSE. Roger. op. ctt., p. 174.

(58) Idem, ibidem, p. 175.

(59) MOSCA. O. &; Bouthoul O., op. cit., p. 193.

(60) Cf. not_ ao I 158, do eegundo tratadO, LoOK1 John, OJ'. cito
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o tempo tenha insensivel e inevitavelmente introduzido ... U

(cap. XIII. § 158).

Parece que LOCKE não tinha idéia que ele poderia ser interpre·
tado como se fosse a favor de atribuir o poder à multidão. uma vez que
ele excluiu do sufrágio os não proprietários, pois suas observações a res
peito da proporção representativa, em relação aos distritos, impede o
sufrágio universal (61).

Eis o que diz o citado § 140 do Capo XI:

"~ verdade que os Governos não se sustentam sem um
grande dispêndio. e é natural que cada um, que usufrua de sua
proteção, pague de sua parte a proporção necessária para a ma
nutenção do Governo. Mas até nisto será preciso haver o con
sentimento da maioria, dado por ela própria ou por seus
representantes. Se alguém pretender o poder de lançar impos
tos sobre o povo, por sua própria autoridade e sem o consen
timento do povo, ele certamente invade a lei fundamental da
propriedade e subverte o fim do Governo. Qual propriedade
terei, se outrem tiver o direito de tomá-la, em parte, para si,
quando lhe aprouver?"

16. A importância de MONTESQUIEU (1689-1755) para o constitu
cionalismo é inestimável. Do Espírito das Leis é uma espécie de
Biblia para os liberais. Nele, os publicistas ingleses e franceses irão
fundamentar as idéias da repre8entação nacional pelo Parlamento, uma
das caracter1sticas do regime do sufrágio universal.

Podemos, todavia, considerá-lo como partidário deste tipo de sufrá
gio? A questão não oferece a dificuldade apresentada em LOCKE. pois
MONTESQUIEU tratou especialmente do assunto ao referir-se às leiS
fundamentais da república democrática (Livro I1, capo II, Do Espírito
das Leis).

Apesar de um dos principais teóricos do liberalismo, não parece
MONTESQUIEU haver sido um defensor do sufrágio universal.

Em primeiro lugar, MONTESQUIEU considera o sufrágio lei fun
damental da república democrática. Ora, o autor de Do Espírito das
Leis é um "conservador esclarecido" (62), um monarquista fascinado
pelas instituições inglesas, classificado por PRÉLOT, em sua História
das Idéias Políticas. como um aristocrata liberal (63). A admiração
votada por MONTESQUIEU ao regime inglês acarreta a eliminação da
república, como regime ideal (64).

As duas fontes de Do Espírito das Leis (1748) são LOCKE e o
jCOnstitucionalismo inglês (6li). Com ROUSSEAU, divide a glória da

(61) Idem, ibidem.

(!l2) CHEVALLIER. Jean-JacqueB. op. cit., p. 137.

(63) PRELOT, Marcel, Htatwe etc., p. 386.

(84) Idem, tbldem, p. 396.
(65) Idem, ibidem, p. 3811.
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criatividade política no século dos gênios. Ainda é marcante o realce
às ciências naturais e exatas. Vive-se o apogeu da nova concepção do
universo, em razão dos progressos da Física e da Astronomia, dos sis
temas descobertos por GALILEU, COP1:RNICO e NEWTON (66). De
acordo com seus contemporâneos, MONTESQUIEU quer também des
cobrir o princípio das coisas, a causa principal dos fenômenos. "Quem
corta quarenta caracóis e lesmas para verificar a asserção de um natu~

ralista? VOLTAIRE. Quem disseca rãs? MONTESQUIEU, precisamente.
Aliãs, para ele, é mais do que um "flirt" com a moda; essas investiga
ções cientificas exprimem, como o demonstrou DEDIEU, profunda ten
dência do seu espirito" (67).

Para MONTESQUIEU, que foge da tradicional classificação de
ARISTÓTELES, há três espécies de governo: o republicano, em que o
povo, como um corpo, ou somente uma parte do povo, detém o poder
soberano; o monárquico, em que um só governa, mas por leis fixas e esta
belecidas; o despótico, em que também um só governa, porém, sem lei
nem regra, arrastando tudo à sua vontade e ao seu capricho. A repú
blica será democrática ou aristocrática, conforme todo o povo, ou parte
dele detiver o poder soberano (68).

Para MONTESQUIEU, a natureza do governo é a sua essência, aqui
lo que o faz ser o que é. Seu principio leva-o ao poder de ação. Da na
tureza, derivarão as leis políticas. Do principio, as leis civis e sociais.
A primeira constitui a estrutura particular do governo, enquanto o
principio representa as paixões humanas que movem ao governo (69).

O sufrágio é lei fundamental da república democrática (70). Na
democracia, o povo, sob um prisma, é monarca; sob outro, é súdito.
Para ser monarca, o povo necessita manifestar sua vontade, através
dos sufrágios. A vontade do soberano é o próprio soberano. As leis que
estabelecem o direito ao sufrágio são, portanto, fundamentais na de
mocracia. Com efeito, é muito importante regulamentar o sufrá~o.

Tão importante quanto saber, numa monarquia, quem é o monarca e
a maneira de ele governar é disciplinarJ na democracia, como, a quem.
sobre o que os sufrágios devem ser atribuidos (71).

É essencial fixar o número de cidadãos que devem formar as as
sembléias. Sem isto, não se saberá se o povo, ou somente parte dele,

(66) MOSCA, O. & B<Juthoul O .• op. cit., p. 196.

(67) CHEVALLIER, Jelln-JacqueR, op. cit., p. UMI.

(88) MONTESQOIEU. De Z'EBPTit de8 Lots, llVec des notes cis Voltalre, cie Crévie~. de Mably. de
Lll Harpe. sutvl&s de La D~ftm8e de ~'EBPTit de~ Lots, Paris, Oarnler, s. d., Livro lI.
"Des 1.018 qUi dérlvent dlrectement de la nature du gouvernement", Oap. I, "De la
nature dea troill dlvers gouverneP:l.ents"o

(69) PR:&LOT aainala que da natureza cio governo surge o direito constitucional e cio prin
cipio o d1re1to público em ge~al. Cf. Hi8t()Ü'e etc., p. 391; MONTESQUIEU. op. cit., Livro
m, "Des prtnclpeII des trais gouvernements", cap. I, "Différence de la nature du ggu
vernement et de son prlnCipe"o

(70) MONTESQOIEU. Livro lI, capo n, "nu gouvem&ment républiealn et des lols relatives ê. la
démOCTatls".

(71) Idem, tb!clem, L19ro n, capo n.
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manifestou sua vontade. Uma das causas da queda e ruina de Roma
foi, justamente, o fato de ela não ter fixado este número (72).

O povo soberano deve fazer tudo por si mesmo, quando estiver
apto e fazê-lo bem. Do contrário, é preciso que se faça pelos seus mi
nistros. Ora, os ministros não serão do povo, se este não os nomear.
Esta é a máxima fundamental da democracia, isto é, que o povo
nomeie seus magistrados. Como o monarca, o povo precisa ser condu
zido por um Conselho ou Senado. Mas, para ter confiança neste Senado,
precisa eleger seus membros. Seja escolhendo-os diretamente como em
Atenas, ou através de magistrados, titulados como eleitores, para ele
ger o Senado, como algumas vezes aconteceu em Roma (73).

O povo é admirável para escolher a quem deve confiar parte de
sua autoridade, porque ele pode decidir sobre as coisas que conhece,
pelos fatos debaixo de seu juízo. Sabe quem é bom na guerra. Pode
eleger um general. Conhece um juiz competente, cumpridor dos praz03,
assíduo ao trabalho, incorruptível. Então pode nomear um pretor.
Estas coisas o povo aprende mais na praça pública, do que um monarca
em seu palácio. No entanto, saberá ° povo conduzir um negócio, ava
liar os lugares, as ocasiões, os momentos, e aproveitá-los? MONTES
QUIEU responde pela negativa. Se pudéssemos duvidar da capacidade
natural do povo para discernir o mérito, bastaria olhar para a seqüên
cia admirável de escolhas maravilhosas feitas pelos atenienses e pelos
romanos. Isto não pode ser atribuído ao acaso. No entanto, em Roma,
os plebeus eram elegíveis, mas, raramente, se elegiam. Em Atenas, os
magistrados podiam vir de qualquer classe, porém, Jamais, o povo so
cialmente inferior pretendeu as magistraturas dos que podiam se in·
teressar pela própria salvação ou glória. Como a maioria dos cidadãos,
que está apta a eleger, não para ser eleita, o povo está capacitado para
julgar a gestão dos outros, não para governar por si próprio. 1: neces
sário que os negócios se desenvolvam numa certa velocidade, que não
seja nem muito lenta, nem muito rápida. Mas o povo tem, sempre,
muita ou pouca ação. As vezes, com cem mil braços, tudo abraça; nou
tras, com cem mil pés, caminha como os insetos (74).

No Estado popular, divide-se o povo em certas classes. Disto de
pende a prosperidade e a duração das democracias e por isso se distin~

guem os legisladores. Em Roma, a tendência é aristocrática. O voto é
econômico e desigual. O dos ficos vale mais, em razão do sistema das
centúrias. Na Grécia, SÓLON, conduzido pelo espírito democrático,
não fixa o número de eleitores, porque todos estão nesta categoria, mas
determina os elegíveis. Não só a divisão entre os que têm e os que não
têm direito ao SUfrágio é lei fundamental. Também o é a maneira de
dar os sufrágios. O sorteio é da natureza da democracia; o sufrágio pela
escolha é da natureza da aristocracia. O sorteio é uma maneira de eleger
que a ninguém aflige, deixando a cada cidadão uma esperança razoá-

(72) I~. tblCtem.

(73) Idem, ibidem.

(74) idem, tbfàem.
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vel de servir a Pátria. Mas, como tal maneira é, em si, defeituosa, foi
na sua regulamentação que os grandes legisladores se revelaram (75).

SóLON estabeleceu em Atenas que os cargos militares seriam
preenchidos por eleição e os juízes seriam escolhidos por sorteio. Mas
só entrariam no sorteio ns que se candidatassem. O sorteado seria exa~

minado por um juiz. E podia ser denunciado por qualquer um. Resul
tava assim um sorteio e uma escolha. Depois de exercida a magistratu
ra, havia também um julgamento. Quem, acaso, não tivesse capacidade
suficiente para exercer o cargo público teria repugnância em candi
datar-se ao sorteio. MONTESQUIEU cita ARISTóTELES para funda
mentar a sua tese do sorteio: Videtur democratiae esse proprium ma
gistratua sOTtíto capi: electione vero creari oliigarchiae convenire (PoUt.
Liv. IV) (76).

outra lei fundamental da república democrática consiste na fi
xação da maneira de depositar os votos: públicos ou secretos. Cita, a.
respeito, CíCERO, para quem uma das causas da queda da República
Romana foi a de que as suas últimas leis tomaram o voto secreto. Sem
dúvida, os votos devem ser públicos. É preciso que o povo seja esclare~

cido pelo exemplo de como votam os homens principais, e contido pela
gravidade de certas personagens (77). O maior problema desta questão
refere-se à corrupção, a que pode estar sujeito o sufrágio. Mas, quando~
numa aristocracia, o corpo dos nobres vota, ou, numa democracia, o
Senado, e sendo o objetivo prevenir os conluios, os sufrágios não de-l
veriam ser muito secretos. O conluio é perigoso num Senado; é peri
goso num corpo de nobres: não o é no meio do povo, pois a natureza
desse é agir por paixão. Nos Estados, onde o povo não participa do
governo, ele se entusiasma por um ator como o faria pelos negócios.
A desgraça de uma república ocorre quando desaparecem os conluios;
e isto acontece na corrupção do povo pelo dinheiro: ele se torna indife.
rente, afeiçoa-se aos bens materiais, não, porém, aOS! negócios; sem
importar-se com o governo, ele passa a esperar tranqüilamente seu
salário (18).

Outra lei fundamental, na democracia, e que se acha ligada ao
problema do sufrágio é a de que só o povo faça as leis, ..

Como já foi visto, em MONTESQUIEU, o governo republicano pode
ser democrático ou aristocrático. Na aristocracia, o problema do su'"
frâgio é também analisado: não pode existir o sufrágio pelo sorteio;
ele não teria senão inconveniente. Com efeito, num governo que já
estabeleceu as distinções mais opressivas, não será menos odiado quan·
do houver a sorte da escolha; o que se inveja é ao nobre, e não ao
magistrado (7U).

('15) Idem, illtdem.

(76) Idem, tbld.em, pp, 12/13,

(7'1) Idem, lb!dem.

(78) l<km, bUkm, p. 13.

('l9) IIkm; ib~. Livro lI, capo IlI, "oes 10ls relatlves li. la nature de l'ar18tocratle",
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o principio genérico do governo republicano é a vIrtude política,
que consiste no civismo. Acaba por implicar na igualdade e na fruga
lidade, esta simplicidade de vida característica dos governos republi
canos. A legislação de uma república deve manter a igualdade e a
pureza dos costumes. O regime implica numa certa medlocricidade de
vida e se aplica em países de poucos habitantes: Estados de pequenas
dimensões. Enfim, MONTESQUIEU entende, como depois também o
fará ROUSSEAU, que a democracia existe para os Estados-cidades.

Ora, se a natureza da república acarreta as leis fundamentais
sobre o sufrágio e seu principio ê a virtude, esta última qualidade será
o que deve visar a legislação republicana, a qual atenderá principal
mente à educação do povo. É o titulo mesmo do Livro IV, "Les lois de
l'éducation doivent être relatives aux principes du gouvernement". Os
principias podem se corromper, e este é o assunto do Livro VIII - "De
la corruption des príncipes des trois gouvernements", que no capitu
lo II trata da corrupção do principio democrático.

O principio da democracia se corrompe, não s6 quando se perde
o espirito de igualdade, mas ainda quando se torna o espirito de extre
ma igualdade, e cada um quer ser igual aos que ele mesmo escolheu
para o comandar. O povo não pode mais sofrer a autoridade que ele mes
mo confiou, e quer ele mesmo exercer o poder.

No caso, desaparece a virtude. O povo pretende exercer as funções
dos seus magistrados, por isso não os respeita mais. As deliberações do
Senado não importam. Não havendo respeito aos senadores, não haverá
aos anciãos, logo também aos pais, aos maridos, aos mestres, e assim
por diante. É o excesso de liberdade. Nada mais se respeita, nem mesmo
as mulheres (80).

O povo cai nessa desgraça, quando aqueles em que confia buscam
corrompê-lo, escondendo a própria corrupção. Para ocultar a ambição,
falam da grandeza do povo; para que não seja apercebida sua avareza,
elogiam-na no povo. Não causará espanto se votos forem comprados
por dinheiro. Não se pode dar muito ao povo, sem dele retirar ainda
mais. Para isso, é preciso subverter o Estado. Quando o povo pensa
tirar mais vantagem de sua liberdade, aproxima-se o momento de per
dê-la. Formam-se pequenos tiranos, que têm todos os vicias de um só.
Logo, o que resta da liberdade torna-se insuportável. Surge um só
tirano. O povo perde tudo, inclusive as vantagens de sua corrup
ção (81).

O espírito da igualdade extrema leva ao despotismo de um só. O
espirito da desigualdade leva à aristocracia.

A igualdade refere-se, e isto é importante, â cidadania, não às ou
tras coisas. Tal é a diferença entre a democracia regulamentada e a:

(BO) Idem, tbfdem, p, 105.

(81) Idem, tbfdem, p. 106.

106 R. Inf. legisl. Brasília a. 17 n. 68 out./dez. 1980



desordem. Na primeira, as pessoas são iguais, como cidadãos. Na outra,
ainda se é igual como magistrado, pai, juiz, marido e senhor (82).

17. JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712-1778), a expressão mâxima do
contratualismo e o maior teórico do autogoverno popular, ao contrárb
de LOCKE, emana do racionalismo francês. Neste aspecto, é um homem
verdadeiramente de seu tempo, em que a razão estava erigida como
deusa no templo intimo de cada um. Estamos no século das luzes. Sua
doutrina está no fundo de seu coração, donde sai em visão abstrata.
Nada é observação, nada experiência, tudo é uma criação da razão. O
engrandecimento da razão fez o do homem. Este é o centro da vida,
como admitir sobre ele a opressão do absolutismo reinante? ROUSSEAU
será uma fantástica voz na luta contra o absolutismo e a tirania.

Não obstante seu racionalismo, intuirá conclusões maravilhosas
e gelliais. O fascínio de suas idéias toma-as universais e, ainda hoje,
nos leva a meditar sobre a realidade. Isto se eJqJlica pelo fato de
ninguém ser totalmente racionalista e o gênio ROUSSEAU foi capaz
de descobrir dentro de si o homem verdadeiro, com suas aspirações po
liticas, suas angústias e ânsias de participação no governo da socie
dade política.

A exemplo da ciência positiva, ROUSSEAU vai procurar as leis que
regem a sociedade humana; ao combater a tirania, homenageia o povo
pelo amor que lhe dedica, e constrói utopicamente também a sua
república.
17. 1. Da sua vida, tão importante para explicar as suas idéias e de
fascinante romantismo, tiraremos somente dois fatos. São fundamen
tais para a explicação de seu pensamento, especialmente, a respeito do
sufrágio. Primeiro, ele é genebrino. Segundo, atribui a si certa corrup
ção pessoal.

Genebra, até 1537, era uma comunidade autônoma, em que o Bispo
exercia a autoridade e o Duque de Sabóia a proteção. A partir dessa
data, com CALVINO, liberta-se e alia-se à República de Berna e a outros
cantões protestantes. Para lá seguem emigrantes franceses, fugindo
das perseguições religiosas. Disto decorre o nivel bastante intelectual
da cidade. ROUSSEAU descende de uma das faroilias que para lá emi
graram. De certa forma, isto explica a soberania na cidade pertencer
à assembléia geral dos cidadãos. Salvo em casos extraordinários, a
assembléia delegava poderes ao Grande Conselho dos duzentos mem~

bros e ao Pequeno Conselho de vinte e cinco membros: estes últlmos
exerciam o poder executivo (83). De lá ROUSSEAU sairá com dezesseis
anos e, além das portas da cidade, refugir-se-á na casa de Mme. DE
WARENS, convertida católica, sua futura amante, e, segundo pesqui
sas modernas, agente secreta do Rei de Sardenha. Logo no início do
Contrato, ROUSSEAU escreverá:

"Nascido cidadão de um Estado livre, e membro do sobe
rano, qualquer frágil influência que minha voz possa ter nos

(82) Idem, ibidem, Livro VIII, Capo UI, p. 107.

(83) Cf. Mollca, O. & Bouthoul. a., op. cit.
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negócios públicos, o direito de votar é suficiente para me 1m.
por o dever de instruir-me: feliz, todas as vezes em que medito
sobre os governos, de achar sempre nas minhas meditações
as novas razões de amar o meu país" (84).

Muita coisa acontece na vida de ROUSSEAU, depois de ultrapassar
as portas de Genebra. Corrompido pela sociedade, a ela atribui um
papel corruptor (85), e isto explicará a resposta à primeira questão
da Academia de Dijon, que constitui seu Discurso sobre as Ciénciaa e
as Artes. Afinal, o homem é essencialmente bom e a sociedade o cor·
rompe. Pois ROUSSEAU, na sua vida de andarilho, entra em contato
com a humanidade simples e boa. Por que a estrutura social há de ser
opressora? Nasce ai o seu amor pelo povo. Nas Confissões, conta que
indo de Paris a Lion, bateu à porta de um camponês para pedir-lhe
abrigo e alimentação. A princípio, aquele homem simples atende-o mal,
desconfiado de que ROUSSEAU fosse agente do governo a fiscalizar
o pagamento de impostos. Depois, na medida em que desperta a con
fiança, nasce a camaradagem (86). Este fato corriqueiro é suficiente
para explicar a sabedoria do povo que ROUSSEAU irá realçar no Con~

trato: os homens retos e simples não são enganáveis. Quando se vê o
mais feliz povo do mundo, composto de camponeses, dirigir os negó~

cios do Estado, debaixo de um carvalho e conduzir-se sempre sabia
mente, pode-se evitar, acaso, o desprezo aos refinamentos das outras
lnações que permanecem ilustres mas miseráveis com tanta arte e
mistério? (87).

17.2. O problema do sufrágio em ROUSSEAU necessita ser examinado
sob mais de um prisma. Na verdade, em três aspectos: na formação
da sociedade política, isto é, no momento do pacto social; na formação
do corpo e do governo, isto é, na escolha dos chefes do Executivo; e,
finalmente, na soberania popular, isto é, nas ocasiões em que o povo
exerce diretamente o Poder Legislativo.

Estes aspectos são encontrados no Contrato Social ou Principias
de Direito Político. Deste livro, eminentemente jurídico, está a expli
cação das idéias roussonianas a respeito do sufrágio. Um dos grandes
problemas do Contrato Social consiste na sua riqueza, apesar de seu
autor havê-lo considerado mero extrato de obra mais extensa. Essa
riqueza tem possibilitado a sua utilização nos sentidos mais diversos.

Ao contrário de MONTESQUIEU, que procurou descrever as coisas,
ROUSSEAU imaginou as coisas como deveriam ser. Tratou do que hoje
se denomina "política especulativa" (88). "Eu busco encontrar se, na
ordem civil, pode haver alguma regra de administração legítima e

(84) ROUSSEAU, Jean.Jacquee, Lll Contrat SocfJ1,l; ou Pnncipes du Droit Polltfque, Edltions
Oarnler Freres. 1982. em traduçl.o Uvre.

(85) PRl:LQT. Mareei, Hútoire etc.

(86) PORTO, JOI!lé Luiz de Almeida Nogueira, op. cito

(87) ROUSSEAU. Jean-JacqUllIl. 0']). cit., LIvro IV. Capo l, p. 307.

(88) PRltLOT, Mareei. HWoirl$ etc.

108 R. '1". legill. lra.ma a. 17 n. 68 Ollt.ldell:. 1980



segura, tomando os homens como eles são, e as leis como elas podem
ser" (89).

17.3. O estado natural, idealizado por ROUSSEAU, é uma hipótese,
sem qualquer lastro na realidade histórica, embora seja, na consciência
individual, uma realidade efetiva (90). Este estado natural, que, em
HOBBES, é o estado de infelicidade e de guerra, e em LOCKE é de difi
culdades, concebe-o ROUSSEAU como o da mais plena felicidade. Esta
idéia está no Discurso sobre a Desigualdade. De fato, os homens são
desiguais em inteligência, em energia e em força. Esta desigualdade,
todavia, é natural. Neste estado, os homens são iguais na desigualdade.
A idéia parece confusa, mas ROUSSEAU pretende demonstrar que D.3
homens, no estado de natureza, são iguais, a sociedade não poderá
destruir a igualdade essencial dos homens. Ao contrário, a mais antiga
das sociedades, e a única natural, o modelo das sociedades políticas,
é a familiar. Os filhos permanecem subordinados ao pai somente o
tempo necessário em que eles precisam de ajuda para se conservarem.
Ao desaparecer esta necessidade, o elo natural se dissolve. Os filhod,
isentos da obediência devida aos pais, e o pai, isento dos cuidados devi
dos aos filhos, entram todos igualmente na independência. Se, ainda,
permanecem unidos, sua união será voluntária e não natural (91).

Através do pacto social, os homens criaram a sociedade política, a qual,
em lugar de destruir a igualdade natural, substitui por uma igualdade
moral e legítima aquilo que a natureza criou de desigualdade entre os
homens. Estes, podendo ser desiguais em força e em gênio, tornaram-se
iguais por convenção e de direito. Esta igualdade será ilusória nos maus
governos (92) •

O pacto social é a base sobre a qual ROUSSEAU procurará achar
a mencionada regra de administração legítima e segura. Como jusna
turalista, seu maior problema consiste em não admitir quaisquer res
trições ao direito natural depois do pacto. Eis que pelo pacto social a
sociedade se forma pela alienação total de cada associado com todos os
seus direitos à comunidade. O contrato social é, enfim, a solução para
o problema fundamental da forma de associação, que defenda e proteja
da força do todo (de toute la force commune) a pessoa e os bens de
cada associado, sendo que por esta associação cada um, unindo-se a
todos, não obedece mais do que a ele próprio e permanece tão livre
quanto estava no estado natural. Que resulta deste contrato? Um corpo
moral e coletivo, composto de tantos membros quantas vozes da assem~

bléia que o criaram. Este corpo denomina-se "corpo político" ou "r~

pública". É uno, tem um "eu comum" (moi commun) , uma vida e uma
vontade. Os seus membros chamarão a este corpo de "Estado'~, quando
ele for passivo; e "soberano" quando ativo. Em relação aos outros cor
pos semelhantes chamar-se-á "potência". Seus associados serão cole-

(89) ROUSBEAU. Jee.n-Jacques, 071. ctt. prólogo.

(90) Oi. TELLES m., Gofredo c:m Silva. A Criação do Direito, :I V., 8Ao Paulo, 1953. 2.- parte,
capo 1, pp. 141 8 176.

(91) ROUBSEAU. Jean.Jacquea, op. clt., Livro I, capo n, p. 238.

(92) Idem, tb1dem. Livro 1, capo IX, p. Zt9.
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tivamente o "povo", particularmente "cidadãos", ao participarem da
autoridade soberana, e "súditos", no sentido de que estão submissos
à lei (93).

Como se forma este contrato? Pela unanimidade dos votos da
assembléia imaginada por ROUSSEAU. Realmente, citando GROTIUS,
ele afirma que um povo pode dar-se a um rei, mas antes disto já é
povo. Existe um ato anterior à eleição popular de um rei. É o ato pelo
qual o povo torna-se povo, e que representa o verdadeiro fundamento
da sociedade. Com efeito, se não houver uma convenção anterior, como
poderá haver a minoria, no caso da eleição? "A lei da pluralidade dos
SUfrágios constitui, ela própria, o estabelecimento de uma convenção
e pressupõe, pelo menos uma vez, a unanimidade" (94). "Há apenas
uma lei que, pela sua natureza, exige um consentimento unânime, é
a do pacto social: porque a associação civil é o ato maior voluntário
do mundo ... " E se houver opositores ao pacto social? Ora, o contrato
é uma hipótese racional. A existência de opositores o será também. O
problema é fácil de resolver. O fato de haver opositores não invalida \)
ato, mas os exclui dele. Serão estrangeiros, no meio dos cidadãos. Es
tarão à margem da sociedade politica (95).

Não há, evidentemente, sufrágios no pacto social. Este é uma
hipótese, uma criação da mente. Nenhuma assembléia houve, nem
ROUSSEAU sustenta isto. Ele não imaginaria a reunião de homens
para contratarem a sociedade, dando a isto foro de realidade. Apenas,
integra seu raciocínio para fundamentar a sua teoria da vontade geral
e da soberania popular. Se não houve realmente o pacto; se, na imagi
nação, ele nasce do acordo unânime dos membros da assembléia; não
se há aqui de encontrar o sufrágio universal. Por enquanto, só existe
um dado importante para a universalização do sufrágio: a igualdade
dos cidadãos na sociedade política.

17.4. O corpo político representa um homem. Tem uma força e uma
vontade. É dotado, portanto, das duas faculdades capazes de produzir
uma ação livre. Uma, de ordem moral: a vontade que determina o ato.
A outra, fisica: a força que o executa. Um homem andando na dire
ção de um objeto, quer isto e vale-se de suas pernas para caminhar.
Sem vontade, ou sem força, não caminharia. Assim também é o corpo
político. Tem os mesmos móveis. A força, que é seu poder executivo
(puissance exécutive) e a vontade, que é seu poder legislativo (puissan
ce législative). Este último, a vontade do soberano, pertence ao povo
e não pode pertencer senão a ele. Mas, o poder executivo, a força do
soberano, a força pública, não pode pertencer à generalidade dos cida
dãos. Diz ROUSSEAU: "... não pode pertencer à generalidade como
legisladora ou soberana, porque este poder só consiste em atos parti
culares que não são da alçada da lei, nem por conseqüência do sobera
no, que somente age através das leis". A força pública precisa de um

(93) Idem, ibidem, Livro I, capo VI.

(['41 Idem, ibidem, capo V, p. 243.

(95) Idem., Ibidem, Livro IV. capo n, p. 310.
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agente próprio que a faça agir segundo a vontade geral, que sirva à
comunicação do Estado com o soberano e represente, de alguma forma,
no corpo político, aquilo que faz, no homem, a união do corpo com a
alma (96).

Este agente próprio é o governo, que não passa de um ministro
do soberano. Consiste num corpo intermediário estabelecido entre os
súditos e o soberano, para a sua mútua correspondência, encarregado
da execução das leis e da manutenção das liberdades civis e politicas.
Os titulares do governo são empregados do soberano, em nome de quem
exercem o poder, do qual eles são depositários. Este poder é modificável
e passível de ser limitado e reprimido, conforme a vontade do sobe
rano (97).

Gouvernement ou suprême administration é o exercício legítimo
do poder executivo, da força do corpo político. Prince ou Magistrat é o
homem ou o corpo encarregado da administração. O governo recebe
do soberano as ordens que dã ao povo, e para que o Estado esteja num
bom equilibrio é preciso que haja igualdade de forças entre o governo
e os cidadãos, pois estes são soberano de um lado e súdito de outro. Se
o soberano quer governar e o magistrado fazer as leis, os súditos re
cusar-se-ão a obedecer e resultará a desordem, que pode criar o despo
tismo ou a anarquia (98).

O fundamental está na relação de proporcionalidade entre a força
executiva e a do soberano. E, assim, secundário é o tipo de governo,
que pode ser de diversas espécies. Estas distinguem-se pelo número de
membros componentes do governo, ou que dele participam.

ROUSSEAU não se afasta da classificação tradicional. O governo
será uma democracia, quando o soberano depositar a força executiva
em todo o povo ou em sua maior parte. No caso, haverá mais cidadãos~

magistrados do que simples cidadãos. Será uma aristocracia, se a cita
da força pública estiver depositada nas mãos de um pequeno número
de pessoas, havendo, portanto, mais simples cidadãos do que magis
trados. A monarquia é a forma mais comum de governo, nela a força
executiva está nas mãos de um só magistrado. Cada uma destas formas
de governo democrático convém aos pequenos Estados. A aristocracia,
aos médios, e a monarquia aos grandes, havendo, porém, para essas
regras, exceções (99). Interessante é ROUSSEAU afirmar que, tomando
o termo no figor de sua acepção, jamais existiu ou existirá uma verda
deira democracia. É contra a ordem natural das coisas que o grande
número governe e o pequeno número seja governado. Para tanto seria
necessário um Estado pequeno, onde o povo facilmente pudesse reu·
nir-se; uma simplicidade de costumes, pouco ou nada de luxo, a virtude,
enfim, de MONTESQUIEU; e, finalmente, uma igualdade em tudo. Se

(96) Idem. ibidem, Livro m, capo 1, pp. 272/273.

(97) Idem. Ulidem.

(98) Ickm. ~btdem.

(99) Ickm. ~bfdem. Livro m. cap. In.
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houvesse um povo de deuses, ele se governaria democraticamente. Um
governo tão perfeito não convém aos homens (100).

A passagem não é uma incoerência de ROUSSEAU. Para ele, "de
mocracia" é espécie de governo, não é regime político. Nada tem a ver
com a sua teoria, designada hoje como "democracia direta", na qual
o povo exerce diretamente a soberania. ROUSSEAU está em luta contra.
a tirania, não realça, porém, o aspecto do governo, entendido como
órgão do poder. Para ele, são mais ou menos indiferentes, para a liber
dade do povo, as formas de governo. O fundamental está em a sobera
nia pertencer ao povo, isto é, que o povo detenha o monopólio de fazer
as leis. Na verdade, há dois caminhos para eliminar o absolutismo. O
primeiro é repartir o poder. Este é o do liberalismo aristocrático
(LOCKE e MONTESQUIEU). Significa o fim do poder absoluto, porque
sua unicidade, que é sua condição, é rompida. O segundo caminho
constitui a transferência do poder, das mãos do príncipe, para as mãos
da coletividade. ROUSSEAU seguirá o segundo caminho, intentando
levar o povo ao poder. Mas a revolução fará como SIEYES e dará o
poder à nação (l01). ROUSSEAU, em nenhum momento, negou a sua
doutrina da democracia direta. Ao manifestar seu ceticismo em re
lação à democracia, referia-se simplesmente à forma de governo, não à
estrutura do Estado preconizado. No seu pensamento, a democracia
representava a união das forças executiva e legislativa do corpo poli
tico num só órgão. Estas coisas, todavia, deviam ser separadas e na
democracia unem-se. Ora, o soberano é o povo e detém a faculdade de
fazer as leis, não poderá ser ao mesmo tempo o órgão encarregado de
executá-las. Afinal, o príncipe e o soberano não são a mesma pessoa,
juntos serão um governo sem governo (102).

Para ROUSSEAU, as eleições do príncipe e do magistrado podem
ser feitas de duas maneiras, tal como pensava MONTESQUIEU: a es
colha e a sorte. Apenas discorda quanto à idéia de o sorteio possibi
litar a todo cidadão a ventura de servir à Pátria. A eleição dos chefes
é uma função do "governo", não da soberania. Por isso, a sorte é da
natureza da democracia, onde a administração é melhor na medida
em que os atos forem em menor número. Numa verdadeira democra
cia, a magistratura não é uma vantagem, mas um ônus, que não se
pode justamente impor a um particular, mais do que a outro. A lei
só é que poderá impor esta carga àquele sobre quem o sorteio recair.
A condição sendo igual para todos, e a escolha não dependendo da
vontade humana, não há aplicação particular que altere a universali
dade da lei (lOS) •

As eleições por sorteio teriam poucos inconvenientes numa ver
dadeira democracia, onde todos fossem iguais, e a escolha indiferente.
Mas, ROUSSEAU repete que não existe verdadeira democracia. Quando

(100) Idem, ib~em. Livro lU, capo IV.

(101) PlU:LOT, Marcel, Hf8tol1'e etc.

(102) ROUBSEAU. Jean-JacqUlll!, op. (rit., Llvro m. capo IV.

(100) laem. ibidem, Livro IV, c&-p. m.
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a sorte e a escolha estão combinadas, a segunda deve ser usada para
o preenchimento dos cargos que exigem talentos próprios, como os
militares. E a sorte convém ao preenchimento dos que exigem apenaa
bom senso, integridade etc., porque estas qualidades são comuns a
todos os cidadãos num Estado bem constituído (104).

Tendo em vista o pensamento de ROUSSEAU, os magistrados ou
o príncipe, que são as pessoas encarregadas de exercer o governo, po
dem ser, na democracia, escolhidos. Como seriam depositários do so
berano, e o soberano é povo, fácil é deduzir que deveriam ser escolhi
dos por todos os cidadãos. Isto, porém, não implica na adesão de
ROUSSEAU ao sufrágio universal, no sentido do instrumento ser, ape
nas, para a escolha dos governantes. O sufrágio, no entanto, é mais
do que isto, porque implica numa teoria de representação poütica.

O direito de votar, para ROUSSEAU, não é importante na escolha
dos governantes, na formação do governo, ele se destaca, isto sim, na
assembléia do povo, sendo os sufrágios a maneira de apurar-se a von
tade geral, pela qual o soberano exerce seu poder.

17.5. O corpo polltico, na concepção de ROUSSEAU, tem uma torça
e uma vontade. Encarregado da força executiva será o governo. A
soberania popular manifestar-se-á, porém, na vontade do soberana.
Esta é a maneira de o povo exercer o poder.

A soberania, segundo ROUSSEAU, é o exercício da vontade geral.
Ela é, por isso, inalienável, indivisível e, pelos mesmos motivos, não po
de ser representada. Afinal, ela consiste essencialmente na vontade ge·
ral, e esta não se faz representar. O soberano, sendo um ser coletivo, a
própria sociedade política, o corpo político considerado ativamente, só
pode ser representado por ele próprio, pois ". .. o poder pode transmi
tir-se, não, porém, a vontade (l()~). Os deputados do povo não são, nem
podem ser, seus representantes, eles se constituem em simples comissá
rios, que nada podem concluir definitivamente. Qualquer lei que o povo,
pessoalmente, não ratificou é nula; não é lei (106).

Ao falar do legislador, ROUSSEAU afirma: É preciso deuses para
dar leis aos homens. Mesmo porque quem as escreve não detém o poder
legislativo, o qual pertence tão-somente ao povo; e este não pode, ainda
que desejasse, despojar-se do direito incomunicável de legislar, porque,
segundo o pacto fundamental, somente a vontade geral obriga aos par
ticulares, e não se pode saber qual a vontade geral, senão submetendo~a

aos sufrágios livres do povo (107). Do contrário, isto é, um povo com
representantes, ele renuncia a participar do soberano, pois deixa de ser
seu próprio legislador. Um povo com representantes é um povo escravo.
O povo inglês pensa ser livre e muito se engana. Não o é, a não ser
durante as eleições dos membros ao Parlamento: "... uma vez esses

(104) Idem, ibidem. p. 312.

(105) Idem. ib~, Livro n, capo I.

(106) Idem, ibidem, Livro m, capo XV, p. 302.

(107) Idem, ibidem, Livro TI, capo vn. p. 2811.
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eleitos, torna a ser escravo, a ser nada". Nos breves momentos de sua
liberdade, o uso que faz dela bem merece que a perca (lOS).

Quanto à divisão das leis, ROUSSEAU considera três relações. A
primeira representa a ação do corpo político sobre si mesmo. É a rela
ção do todo ao todo, existente entre o soberano e o Estado. As leis que
regem esta relação denominam-se "leis políticas" e são fundamentais.
O fato de não serem boas não tira delas esta última qualidade, porque
um povo é sempre o senhor da mudança de suas leis.

Da relação dos membros do soberano, isto é, dos cidadãos entre
si, ou deles com o corpo político, nascem as leis civis. A terceira rela
ção é a dos súditos com a lei, e dela nascem as leis criminais para as
hipóteses da desobediência às ordens legais.

E, finalmente, há uma quarta espécie de lei, que não provém de
relação alguma, mas é a mais importante, aquela que não se grava
sobre o mármore, nem sobre o bronze, mas nos corações dos cidadãos.
Tal espécie dá a verdadeira constituição do Estado. São os usos e os
costumes, sobretudo a opinião pública (109).

ROUSSEAU está em luta contra o absolutismo, entende que o povo
precisa ser soberano. Isto só se dará se o povo tiver nas mãos o poder
legislativo. No que diz respeito à força executiva, ao governo em si, nos
so autor dá pouca e secundária importância. No entanto, se o povo não
deve ter representantes, como exercerá o seu poder? De que forma a
vontade geral será manifestada? As preferências de ROUSSEAU são
pela democracia direta. A vontade geral expressa-se na lei, deve ser a
manifestação do soberano, vale dizer do povo, e será obtida através dos
sufrágios do povo em assembléia.

A vontade geral difere da vontade de todos e da vontade particular.
Esta última poderá concordar eventualmente com a vontade geral, isto,
porém, não será durável e constante. Eis que a vontade particular tende
às preferências e a vontade geral â igualdade. O soberano pode dizer:
quero atualmente o que deseja certo homem, ou, ao menos, o que este
afirma querer. Não pode, todavia, dizer: o que este homem quiser ama
nhã, eu o desejarei ainda. A vontade geral não pode prender-se pelo
futuro. Se, por acaso, o povo prometer obediência e só, ele se dissolverá
por causa disto, perdendo sua qualidade. No instante em que o povo
tiver um senhor, ele não tem mais soberano e, desde logo, o corpo polí
tico se destruiu (110).

Por outro lado, a vontade geral difere da vontade de todos, porque
olha só o interesse comum; enquanto a outra vê o interesse privado e é
a soma das vontades particulares (111).

É possível que as ordens dos chefes possam passar por vontades ge
rais, quando o soberano podendo se opor não o faz. Neste caso o silêncio

(1OS) Idem, ibidem. LIvro In, capo XV, p. 302.

(109) Idem, ~bldem, Livro n, capo xn.
(110) Idem. ibidem. Livro lI, capo m. p. 2.)().

(111) Idem, ibidem, Livro lI, Cllp. m, p. 252.
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universal faz presumir o consentimento do povo. A regra, contudo, con
siste em que a vontade geral é ou não é. Para isso desnecessária a una·
nimidade, mas todas as vozes da assembléia devem ser levadas em con·
sideração. Afinal, só a lei do pacto emana da unanimidade (112). O so
berano é um só corpo, e não tem mais que uma só vontade. Ela não
pode errar (113). Ela visa à conservação comum e ao bem-estar ge·
ral (114). É sempre reta e tende sempre à utilidade pública. De uma
certa forma, ela é evidente, porque para descobrir-se o bem comum é
necessário, apenas, o bom senso. Este bom senso possuem-no os homens
simples e retos, que, por isso, não são enganáveis (115). A medida da
necessidade em promulgar novas leis, ela será percebida universalmen
te. O primeiro que as propõe não faz mais do que dizer aquilo que todos
já sentiram. Sua proposta não será motivo para discussões porque cada
um já resolveu fazer o que ela determinar, assim que esteja certo que
os outros o farão também (116).

As deliberações do povo não são sempre corretas. Ele quer sempre
seu bem, mas, às vezes, não o enxerga; o povo jamais é corrompido,
mas freqüentemente, enganado, e, então, ele parece desejar o que é
mau (117).

Enfim, o soberano em assembléia dirá pelos sufrágios: quero ou
não quero esta ou aquela lei. Assim se manifesta a vontade geral.

Interessante notar que ROUSSEAU, ao fazer a distinção entre a
vontade geral e a vontade de todos os particulares, não quis desprezar
esta última. Seria possível que ele, sentimentalmente voltado contra o
absolutismo, fosse capaz de não dar importância às vontades dos parti
culares? OU, mais que isto, desprezar a vontade de todos? O que ele
afirma é serem estas vontades diferentes e que somente a vontade geral
é lei. Somos levados, ainda, a imaginar que ele estava então se refe
rindo a um determinado tipo de lei, ou, ao menos, não considerando as
leis de interesse particular. Além de dar uma margem relativa à apura.
ção da vontade geral, considerando o problema da falta de unanimi
dade, reconhece a existência de associações parciais na dependência da
grande associação política. Mas, quando se estabelecem facções, as asso
ciações parciais à custa da grande, a vontade de cada uma dessas asso
ciações torna-se geral em relação a seus membros, e particular em re
lação ao Estado: pode-se dizer, então, que não há mais tantos votantes
quantos homens, mas somente tantos quantas a.9 associações (118). Isto
é plenamente justificável, mas se o nó social começa a afrouxar e o
Estado a enfraquecer, se os interesses particulares começam a se fazer
sentir e as pequenas sociedades a influir sobre a grande, o interesse co-

(11:1) I~em. tbidem, L1vro lI, capo I.

(113) Idem. tb1dem. LIvro U. c~p. m.
(1141 Idem. ibidem. Livro IV. cs.p. I, p. 307.
(115) Idem, tbidem. Llvro 11. capo m.
(lUI) Idem. ibidem, LlV1'O IV, capo I.

(117) Ickm. ibkJem, LIvro 11. C&p. m. p. 232.

(118) IiIem, tbidem.
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mum se altera e encontra opositores. A unanimidade, desnecessária
mas útil, não reina mais nas vozes da assembléia. A vontade geral não
se manifesta pelo todo; levantam-se as contradições, os debates e o me
lhor conselho não passa sem discussões. O Estado estará perto da ruína
e a vontade geral, do silêncio. O interesse predominante será o par
ticular. Concluir-se~á que a vontade geral esteja aniquilada ou cor
rompida? Não, porque ela é constante, inalterável e pura. Mesmo ven
dendo seu sufrágio por dinheiro, não se faz desaparecer a vontade ge·
ral, mas ela é iludida. A falta que comete é de mudar a questão e res
ponder outra coisa diferente da perguntada; ao invés de dizer, com
seu voto, o que é vantajoso ao Estado, ele diz seI' vantajoso àquele ho
mem ou àquele partido que tal proposta seja aprovada. Assim a lei de
ordem pública nas assembléias não está tanto em nelas manter a von
tade geral como em fazer com que ela seja sempre consultada (119).

A vontade geral nasce, evidentemente, da maioria. A unanimidade
das vozes da assembléia não é necessária. Mas quanto mais próxima
estiver a unanimidade, maior será a harmonia e a vontade geral domi
nante. Fora do pacto primitivo, a voz da maioria obriga aos outros (120).
Quando se propõe uma lei à assembléia do povo, não se pergunta pre
cisamente se os membros a aprovam ou não, mas, isto sim, se ela é con
forme ou não à vontade geral. Naturalmente há uma graduação ne
cessária da unanimidade conveniente. Uma deUberaljão grave e im
portante deve ser tomada considerando-se mais a aproximação da una
nimidade do que outra menos grave e importante. Por que não haverá
também uma graduação quanto às espécies de leis? As leis políticas,
afinal, são mais importantes que as civis. As associações parciais para
terem leis necessitariam da vontade geral do corpo em que elas estão
encerradas?
17.6. O sufrágio universal não está presente no pensamento de
ROUSSEAU, ou melhor, o regime do SUfrágio universal não se com
preende em suas idéias. O povo tem o direito de votar, direito que nin
guém lhe pode tirar. ROUSSEAU, todavia, confessa ter muita coisa
para dizer sobre esse direito, mas para tanto precisaria escrever um
tratado. O tratado, sim, que ele sonhara escrever e de que o Contrato
é, apenas, um esboço. Se tivesse sido escrito, quanta coisa do seu pensa·
menta não teria sido esclarecida? E quantos, no futuro, não o teriam
usado indevidamente!

O sufrágio, que pode ser qualquer na escolha dos governantes, no
exercício da soberania é manifestação da vontade do cidadão em assem
bléia, para apurar-se a vontade geral. Pelo sufrágio, o cidadão dirá
"esta lei é ou não é conforme a vontade geral". Tal sufrágio nada tem
a ver com o sufrágio universal da liberal-democracia, que implica em
representação política e não em democracia direta.

O nosso fascinante ROUSSEAU, o grande inspirador sentimental
do povo na sua revolução, não era bem um homem de seu tempo, con~

(119) Idem, iblc!em, Livro IV, capo I, p. 308.

(130) Idem, ibidem, LIvro IV, Cflp. II.
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siderando os homens que afinal tomaram o poder pela Revolução. Estes
usaram o povo, não o amaram. Não fizeram uma revolução pelo povo,
fizeram-na pelos proprietários. A Revolução Francesa, afinal, não foi
a revolução da igualdade e da liberdade, foi, isto sim, a revolução da
propriedade. Depois que esta foi consolidada, o povo não interessou
mais. Usaram o pensamento de ROUSSEAU, mas afastaram dele o que
poderia atrapalhar. Se o povo não pode reunir-se na praça, deveriam
pensar numa maneira de apurar sua vontade. Os acontecimentos po
liticos, porém, vieram a dar outros rumos à prática daquelas idéias. A
fermentação intelectual desde o renascimento não produziu exatamente
o que seus líderes preconizavam, Não era chegada a vez do povo, e
sim da representação nacional, coisa que ROUSSEAU não admitia.

Enfim, o genial genebrino, naquele momento, importa mais em
relação aos fatos que o sucederam, pela influência sentimental que
deixou, do que pelo afirmado em sua admirável obra. Eis como LASKI,
em louvável síntese, trata do grande revolucionário:

"Radical em teoria, ainda que com um matiz proletário
em seu pensamento, contribuiu pouco para seu tempo em re
comendações positivas. Seu gênio peculiar serviu menos para
determinar o que os homens pensavam em assuntos de consti
tuição social, do que para perturbar suas mentes, tão profun
damente, que lhes deu novas bases para seu pensamento. En
carnou em si mesmo todo o desgosto e descontentamento de
seu tempo. Ensinou aos homens a visão de seus erros com nova
intensidade mas não é fácil dizer se sua influência, em conjunto,
foi radical ou conservadora" (121).

Não foi por ROUSSEAU que o sufrágio universal apareceu. Ele
expôs, como ninguém, a teoria do autogoverno popular. Seu pensamen
to pode ter auxiliado, no entanto, o surgimento do sufrágio universal,
na medida da defesa da igualdade e da visualização do povo como um
corpo único.

Há, porém, uma ligação sentimental. A atribulada vida de ROUSp
SEAU termina em julho de 1778. Ele, que teve tantos inimigos em vida,
pa.ssa a ser amado. "Dois anos depois, seu culto rompe todas as bar
reiras e seu túmulo se torna lugar de peregrinação. As vozes de seus
adversários são abafadas pelo clamor das multidões. BONACE, BRISSOT
e DANTON rendem-lhe culto. O jovem ROBESPIERRE, o santo da
Revolução, dedica-lhe sua vida ao iniciar a carreira política" (122).

Ora, ROBESPIERRE estará à frente dos acontecimentos, quando
o sufrágio universal será pela primeira vez aplicado na França Revo
lucionária.

18. Quando falamos em sufrágio universal, imaginamos logo o direito
de voto estendido a todas as pessoas aptas a exercê-lo, vale dizer, àque-

(121) LASKI, H. J., 01'. cit., p. 180.

(122) PORTO, José LuIz de Almelda Nogueua, op. cit.
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las titulares de cidadania. A idéia, portanto, de sufrâgio universal está
ligada à democracia, a um determinado tipo de regime poUtico, muito
fácil de intuir. No entanto, nesse regime, plasmado pelos novos tempos,
o sufrágio não é sempre estendido a todos. Há um certo grau na sua
universalização. Dai a necessidade de distinguir o regime do sufrágio
universal do sufrágio nele exercido, que pode variar quanto ao número
de eleitores e a respeito do critério para determiná-lo, que vai do censo
mais alto ao sufrágio mais restrito e do menos restrito ao mais univer
sal. s: preciso, portanto, tratar, de um lado, do regime político onde o
sufrágio universal parece deva situar-se, com a representação democrá
tico-liberal~ e, de outro, dos momentos da. democratização do sufrágio
naquele regime. Sob este último aspecto, o sufrágio é concebido como
o oposto do censitário ou do restrito. Tal concepção, sem dúvida, con
siste numa visão parcial, pois o enfoca de uma de suas múltiplas face
tas. De qualquer forma, parece importante saber, dentro do regime
do sufrágio universal, os momentos de sua aplicação. Isto se resume,
enfim, em ter por objeto as reformas eleitorais, em que o número dos
titulares da cidadania aumentou, ou seja, onde um maior número de
pessoas passou a interferir na formação do poder político e na escolha
dos representantes. O sufrágio universal, assim entendjdo, é, tão-so
mente, o direito de voto e a capacidade de cidadania estendidos ao maior
número, constituindo, assim, uma instituição liberal, realçada pela re
volução anglo-franco-americana, a.través da qu.al todo e\dadão, obser
vadas as restrições legais, exerce o voto para que o conjunto do povo
exerça a seberania (l1l3).

19. Os Estados Unidos da América, citados sempre como padrão de
mocrático e berço indubitável da chamada "democracia ocidental mo
derna", vivem um regime tipicamente liberal, portanto do sufrágio uni
versal onde os eventuais defeitos deste têm sido minorados em razão
de peculiaridades constitucionais e caracterlsticas especiais do processo
eleitoral, da estrutura do Estado (federação real), e da participação ativa
do povo no sistema partidâr1o.

Naquele país primeiramente se elevou o sufrágio a direito, pelas
Constitukões de 1'1'78 (Virgínia, Nova Jersey, Maryland e Carolina do
Norte) (l1l4).

Quando se explicam as causas da república moderna pelos acon
tecimentos históricos ocorridos no processo de povoação, do Norte das
:Américas, pelos colonos de origem inglesa, perseguidos religiosos e
cheios de ânsia libertárias, em razão de seu próprio passado, verifica-se
que um dos principias, por eles logo adotados, foi o da igualdade essen
cial da pessoa e dos direitos, o que evitaria qualquer espécie de aristo
cracia. Mas, paradoxalmente, se observa que o principio adotado não
chegou a extinguir as diferenças de raça, pois os peles-vermelhas não
foram compreendidos na comunidade livre dos brancos e permanece-

(123) ORGAZ, Arturo, Dtccio1\4rtO de DerecJl.o 11 C~encw Soc/4le. (verbete "sU1raglo unlver
aaJ."). CórdOba, Bd. A8/1andrl, 1952.

(124) PAULINO. Jacques, OU1'IO /te DíTetto Conftttucfonal. 3.• ec1.. RJ. Forense. 1962, Capo XXIX,
pp. 113 e sega.
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ram fora do autogovemo. Da mesma tonna, os negros, importados da
Africs para a escravidão, nem mesmo livres adquiriam direitos polí
ticos (125).

A federação americana, por outro lado, ocasiona uma disciplina
diversificada do problema eleitoral As restrições do direito ao sufrágio
são muitas e várias. O homem negro ainda lutou, como as noticias
dos jornais evidenciam, para conquistar emancipação política. Duran
te muito tempo, e em muitos Estados da federação, houve, além das
raciais, condições e restrições de toda ordem para o exercicio do direito
político, como a condição de ser proprietário e as qualificações religio
sas. A idéia que sustenta a exigência do eleitor a ser proprietário, em
muitos lugares, ainda permanece disfarçada no imposto eleitoral e nas
repetidas sugestões de privar do direito de voto os que recebem assis·
tênc.ia. pública. Em Maine, Massachusetts e New Hampshire, por exem
plo, os miseráveis não votam (128).

Essas menções representam contraditória conclusão, no sentido de
que, onde o regime do sufrágio universal mais se aperfeiçoou, ele não
é totalmente universal.

20. Na maioria dos países europeus, o sufrágio universal substituiu
o censitãrio há pouco tempo. Em regra, o regime do censo alto entrou
em vigor meio século antes do estabelecimento do sufrágio universal.
Assim, na França, o sufrágio restrito apareceu em 1789 e o universal
consolidou-se em 1848; na Alemanha, o primeiro em 1849 e o segundo
em 1871; respectivamente, em Portugal, 1826 e 1878; na Espanha, 1869
e 1890; na Bélgica, 1830 e 1893; Na Holanda, 1848 e 1896; na Suécia,
1814 e 1907; na Austria, 1861 e 1907; na Itália, 1848 e 1912; na Dina
marca SÓ o universal em 1915; na Inglaterra, 1430 e 1918 (127).

A experiência, portanto, do sufrágio univeraal é muito pequena,
porém o suficiente para que tenham incidido sobre ele as mais veemen~

tes críticas e ataques. Basta olhar para a Europa deste século XX, de~

vastada barbaramente por duas guerras, que o sufrágio universal não
evitou, por duas vezes reerguida tecnologicamente, mas sobrevivendo
cheia de dramáticos problemas polfticos diante dos quais o sufrágio
universal permanece impotente.

BURDEAU faz observações interessantes sobre a experiência do su
frãgio. Diz haver duas etapas de sua universalização, sendo a primeira a
da conquista e a segunda a da aplicação. Durante o período da luta para
seu estabelecimento, representou ele uma técnica representativa, susce
tível de apaziguar as reivindicações das massas, uma concessão neces
sária à paz pública. Os próprios beneficiários viram nele uma panacéia.
E ninguém procurou dele se aproveitar praticamente. Só depois, quando
as forças sociais se organizaram em função do sufrágio, foi possível sua

(25) BLU1'ITSCHLI. Théone Généra~e de ~·Etot (tradult par Armar.d De Rledmatten. 3.& 00.,
Paria, Outllaumln, 1891, pp. 420/21122.

(128) BODU, C. '" ANDI!:RBON, T. J. & eBRISTOL, C.• IntToouçdo à Ciência Polftica, trad. 4e
Marlft, da Glória N. Ferre1rlL, RJ, Agir, 1959, 2 V., pp. 120 e B9gB.

(127) LAVERONE. Bernard. op. cU., pp. 38 e 1IeP.
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utilização realista. Isto só se deu, com prejuizo da concepção primeira
de técnica representativa e sua interpretação nova transformou-o num
instrumento de conquista do poder. Aí começa verdadeiramente o período
de aplicação do sufrágio (128). A cronologia dos fatos demonstra tam·
bém que o sufrágio universal foi conseguido, na maioria dos países, em
duas etapas. Após uma introdução prematura, como reivindicação da
massa revolucionária, e de efeito nulo ou efêmero, surgiu definitiva
mente como concessão de um governo estável. Assim os momentos se
sucederam: ,França (1793-1848), Alemanha (1849-1871), Bélgica (1830
1892), Holanda (1848-1896) (l2\l).

Desde já, uma observação atestadora do falso critério em descre
ver o sufrágio universal como antipoda do censitário ou restrito. Com
parando as séries de datas citadas nas linhas anteriores, verificamos
que, na primeira relação, a oposição de datas se faz entre os momentos
da aplicação do sufrágio restrito e do universal. Enquanto que a segun
da relação refere-se a duas datas de estabelecimento do universal. No
entanto, as datas relativas à Alemanha, Bélgica e Holanda são as
mesmas. Afinal, naqueles anos, respectivamente, 1849, 1830, 1848, o
sufrágio era universal ou censitário? A incoerência não é nOS8a. Estas
relações foram assinaladas por autores diferentes (LAVERGNE e BUR
DEAU) e servem para demonstrar a precariedade em definir o sufrágio
universal por oposição ao censitário, pois nem mesmo dois estudiosos
daquele porte concordam na análise para saber, segundo aquela inter
pretação, quando o sufrágio é universal e quando não. Na verdade, na
quele sentido, ele não pode ser totalmente universal, comportando sem
pre alguma restrição. Até que ponto as restrições conservam-no "sufrá
gio restrito"? E quais supressões delas fazem-no "universal"?

20.1. Na França de 1789, a questão da soberania popular em face do
sufrágio universal foi proposta à Assembléia. Esta não aceitou o sufrágio
universal. Pela Constituição de 1791 a soberania reside na nação inteira
e não no conjunto dos cidadãos, considerados individualmente. A nação
é vista como personalidade distinta dos individuos que a compõem P~()).

Data desta época o tipo de representação da democracia liberal. Pela
Constituição de 91, Tit. UI, Capo I, seco 3, art. 7, os representantes no
meados pelos departamentos não serão representantes dos departamen
tos pelos quais se elegeram, mas da nação inteira. O deputado não repre
senta os eleitores, mas, isto sim, a entidade "nação" (131). Não deixa
de ser curioso o fato de a Assembléia rejeitar a idéia do sufrágio uni~

versal, fundamentada justamente naquilo que os defensores deste últi
mo o baseiam, isto é, na soberania nacional e não na soberania popular.
A teoria do "eleitorado-direito" cedeu, naquela ocasião, à do "eleitorado-

(128) BURDEAU, Qeorges, Tra~tIl de Scrlence Politique, Paris. Llbralrle Oénérale de Drolt et de
JurlBprudence. 1953, v. 4, p. 433.

(l29) Idem, ("idem, p. 434.

\130\ BURDEAU. Georges, Manuet de Df"oit C01l.~Ututtonne!. 5." ed., Paris, Libralrle Générale de
Dfolt et de Jur1lIIJTUdence. 1947. p. 120. DUGUIT, Lêon, Manuel de Droft C01lsUtutiOnne/,
3.8 ed., Paris, Llbralr1e Fontemolng. 1918. I 79.

(131) SARTORI. Olovannl. A Teoria da ,Representaç4o no Estado Representattvo Moderno, trael..
de :B:rne8ta e Rosa (Jaetanl, EdlçOes Brasileiras de Estudos Politlcos, 1962. pp. 19/20.
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função", O voto para a Assembléia não era o ato assegurador do direito
ao sufrágio, mas, apenas, uma função pública. Isto é de grande inte
resse prátioo porque significa o abandono do sufrágio universal, o qual
conduz necessariamente à concepção do "eleitorado-direito", e justifica
a conformidade de um sufrágio restrito com o princípio da soberania
nacional (13:1).

A Assembléia Constituinte pertencia à média burguesia. Possuía,
por isso, todas as razões para adotar a tese que afastasse a massa po
pular da direção dos negócios públicos. Concebeu, então, um sistema
eleitoral que salvaguardasse, a um só tempo, a idéia democrática e o
interesse do país, recusando o direito a uma multidão de individuos, que
não eram dotados de educação nem de preparação política necessárias
(ISS). O predomínio das classes burguesas foi assegurado. E nasceu a "de
mocracia governada" (134). A lei de 22 de dezembro de 1789 e a Constitui
cão de 1791 estabeleceram, portanto, um sufrágio restrito em dois graus.
Os cidadãos foram classificados em "ativos" e "passivos". As assembléias
primárias elegiam as eleitorais. Os cidadãos passivos só faziam parte das
assembléias primárias. E inúmeras condições eram exigidas para o exer
cício da cidadania (1315).

Em 10 de agosto de 1792, a Assembléia, debaixo de forte pressão,
convocou o povo à Convenção Nacional e no dia seguinte suprimiu a
distinção entre os cidadãos (136).

A Convenção foi a primeira assembléia francesa eleita pelo su
frágio universal. Nasce a udemocracia governante". Este é um momen
to de excepcional importância. lt a grande transição. Depois de alte
rado o sistema eleitoral, suprimido o direito de sufrágio baseado na
fortuna, aboliu-se a realeza (21-9-1792) e quatro dias depois procla
mou-se a república (137). O grande vitorioso é ROUSSEAU, ainda que
seu discípulo ROBESPIERRE seja tão-somente o instrumento delirante
de uma vitória sentimental. O projeto da nova Constituição é de H1l
RAULT DE SltCHELLES. Donde nasce a Constituição Montanhesa de
24 de junho de 1793. Ela transcreve textos inteiros do Contrato Social.
Visa mais a igualdade que a liberdade. Cada cidadão tem um direito
igual de concorrer à formação da lei e à nomeação de seus mandatá
rios (131).

A nova Constituição procede da idéia do fracionamento da sobera
nia entre os individuas, e aplica imediatamente ao sistema eleitoral o
sufrágio universal direto. O papel dos cidadãos não se limita a uma
larga participação eleitoral. São chamados a tomar diretamente as de
cisões, através do referendo popular. Organiza-se assim um governo
semidireto. O corpo legislativo propõe as leis (disposições mais impor-

(132) BURDEAU. Georges, Manuel etc., p. 120.

(133) Idem, fbUlem.

(134) Idem, ibidem, p. 123.

(135) DUGUIT. Le6n. Manue~ etc., f '19.

(138) Idem., tbld:em.

(137) BURDEAU, Georges, Manuel etc., pp. 123/124.
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tantes) à vontade popular; e baixa decretos (menos importantes) sem
a anuência do povo. O Poder Legislativo exerce-se por uma assembléia
única, eleita por sufrágio universal, durante o espaço de um só ano, a
fim de que o povo a ela não se vincule por muito tempo (138).

A Constituição de 93, por razões políticas, não entrou em vigor. O
sufrágio universal do império de ROBESPIERRE não vingou. Só rea~

parecerá em 1848 com LAMARTINE. Mas, é curioso! A Constituição
do ano VII, de 22 de frimário, com BONAPARTE, seguindo a fórmula
de SIEYES - a confianca deve vir de baixo e o poder do alto - resta
belece o sufrágio universal. Todos são eleitores, -mas ninguém elege e
ninguém é eleito (l3'll).

Em 1848, proclama oficialmente LAMARTINE:

"Todo francês que alcançar a idade adulta é cidadão; todo
cidadão é eleitor. Todo eleitor é soberano. O direito é igual
para todos, e é absoluto. Nenhum cidadão pode dizer a outro:
eu sou mais soberano do que você. Considerai vosso poder,
preparai-vos para exercê-lo e sede dign05 de entrar na posse
de vossa soberania" (140).

Para BURDEAU, a característica e sustentáculo da unidade politica
no variegado período de 1848 a 1875, quando diversos regimes se suce
dem, consiste na adoção do sufrágio universal. O decreto de 5 de março
de 1848 repete a convocação do povo para a Convenção de 92, e, pela
segunda vez, funciona o sufrágio universal (141).

A Constituição de 4 de novembro de 1848 não precisa ser interpre
tada para saber-se da adoção do sufrágio universal. Di·lo expressamente
nos arts. 24 e 25:

"O sufrágio é direto e universal. O escrutínio é secreto";
- "são eleitorea, sem condição censitãria, todos os franceses
maiores de vinte e um anos, no gozo de seus direitos civis e
políticos" (142).

A ascensão das massas à vida política limitou-se à sua participa
ção na eleição. O regime representativo, estabelecido pela Carta de 1848,
não outorgou ao povo nenhuma iniciativa, nem mencionou o referen
de (143).

Em 1875, o sufrágio universal consolida-se definitivamente, nos
termos e padrões atuais.

(138) Idem. ibidem, pp. 125/1211.

(139) Idem, Ibidem. p. 129.

(140) BLUNTSCHLI. op. cit., p. t4t.

(l4l) BUllIDEAU. Georges, Manuel etc. p. 140.

(142) DUGUIT, Léon & MOUNIER., H. & BONNARD, R., Les Constitutlons et :cs Principales Lois
PoUt!ques de la Frllnee Depuis 1789. 4.& ed., Paris, Llbrairle Généra1e de Droit et de Ju·
r1Bprudence, 1952.

(143) BURDEAU, ~l'gee, Manuel etc., p. 141.
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Antes disso, todavia, houve o golpe de estado de 2 de dezembro
de 1851. Sua. origem indireta foi o apoio que o príncipe-presidente
soube obter do povo, irritado pela lei eleitoral de 31 de maio de 1850,
que restringia em proporções consideráveis o númerc de eleitores, exi
gindo condição de domicilio de três anos na mesma comuna. Na sua
proclamação, LUíS BONAPARTE afirmou que o sufrágio universal esta
va restabelecido. nusão! Na verdade, renascia o cesarismo! (H~).

Que dizer do sufrágio universal na agitada França? Parece-nos
que a frase de ALAIN é suficiente: "um tirano pode ser eleito pelo
sufrágio universal, e não será menos tirano por isso". Quantos exem
plos na história? Afinal, HITLER não oonservou as leis eleitorais da
República de Weimar e não foi por elas que chegou ao poder? Na Rússia
soviética as "eleições" e o "sufrágio universal" não foram mantidos?

20.2. A democratização do sufrágio na Inglaterra é tida como modelar.
Lá as reformas eleitorais sucederam-se de maneira lógica e progressiva.
De 1832 a 1918, pouco a pouco, as forças novas lentamente foram absor
vidas no processo politico, através dos partidos, e aceitaram as tradições
parlamentares preexistentes. Isto é do espírito do povo inglês. Sempre,
trad.icional e revolucionArio na tradição, as grandes modificações enqua
dram-se nos padrões das antigas leis da terra. Se a Inglaterra não
passou pelas crises do século XIX, comuns em todos os países da Europa,
deve ter sido em razão da sua prudência na reforma eleitoral (H~).

As diversas etapas da universalização do eufrágio foram precedi
das de várias tentativas e, afinal, concedidas pelo próprio governo.

Em 1832, findou-se uma campanha que remontava à metade do
século XVDI, interrompida pela Revolução Francesa e renovada com
o apolo dos radicais da escola de Bentham. Desde 1745, DASHWOOD
reclamava o direito de os súditos serem livres e lealmente representa
dos no Parlamento. Sua proposta foi rejeitada. Mas, em 1769, insistiu
se nela pela Sociedade de Defesa da Carta de Direitos. que visava a
uma representação mais igual. A partir daí, a idéia foi defendida pelos
grandes liberais: JOHN WILKES, CARTWRIGHT. Os acontecimentos
da Revolução Francesa fizeram com que a reforma fosse adiada. Quem
se arriscasse propor a extensão do sufrágio seria estigmatizado, no mi
nImo, como jacobino. Só em 1819 a ocasião da campanha ressurgiu.
Proposições de BURDETT, RUSSEL, LOMBTON, foram feitas e rejei
tadas. Em 1830, Lord GREY obteve do rei autorização para dispor um
ato de reforma eleitoral. A ela a Câmara dos Comuns se opôs, e, por
isso, foi dissolvida. A nova maioria, favorável ao Gabinete, aprovou o
projeto de 12 de dezembro de 1832. Por ele o sufrágio ainda é restrito,
mas o critério do censo abrandou·se. O efeito da lei é aumentar por
volta de cinqiienta por cento o número de eleitores (146).

A reforma de 1867 também foi precedida de diversas tentativas.
DISRAELI, que a principio se opunha à idéia quando defendida por

(10M) ldaJ,~, p. la.

(HII) BURD!lAU. George'!. Tredtt etc. Il. 434.

(1411I) Idem, Ibidtlm, p. 43$.
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GLADSTONE, acabou por realizá-la, definindo ser o espirito da lei a
restituição às classes trabalhadoras dos direitos, reconhecidos já pela
antiga lei do país e que a "Reform bill" de 1832 desconhecera, confiando
o poder à classe média. Foi assim que o número de eleitores dobrou
nas cidades, triplicou na Escócia e aumentou em cinqüenta por cento
nos condados (147).

As vantagens da lei de 1867 só foram estendidas aos condados pelo
I'Representation of the people act" , de 6 de dezembro de 1884. No en
tanto, um milhão e meio de cidadãos, maiores do sexo masculino, per~

maneceram privados do direito de sufrágio. Finalmente, em 1918 todos
os homens maiores de 27 anos e mulheres maiores de 30 anos passaram
a votar. E só em 1928 o limite de idade das mulheres equiparou-se ao
dos homens.

21. Nunca é demais repetir que nesta parte o sufrágio universal está
definido por oposição ao sufrágio restrito ou censitário. Pressupõe-se
aqui um regime determinado, no qual se discute a alternativa de o
direito de voto ser estendido a um maior ou menor número de pessoas.
A incoerência é muito grande. Os teóricos deste tipo de regime afir
mam que a soberania pertence ao povo ou à nação. Dizem 'lpoVO" quan
do interessa salientar o aspecto popular demagógico do estado de coisas.
Mas quando é preciso, para satisfação dos interesses dos privilegiados do
poder, afastar ou reduzir a influência do povo (entidade real), recor..
rem à nação, concebida como ente ficto. De uma certa forma não dis
tinguem bem a soberania popular da soberania nacional. Outras vezes,
qua1i1icam de povo apenas parte da sociedade, excluindo dele camadas
importantes da comunidade social. Assim, o miserável, o menos prote
gido pela sorte financeira, o "improdutivo", dizem, não é povo. 1: popu
lacho! Da mesma forma, para os marxistas, no processo revolucionário,
pcvo é, apenas, a massa proletária com os ativistas do partido e a bur·
guesia progressista. Enfim, para eles, povo é quem ajuda a revolução.
O problema do número de eleitores e das condições para o exercicio
da soberania é semelhante.

A princípio, os detentores do poder asseguram que o poder deve
ser expressão da vontade popular. Depois, afirmam que esta vontade
deve ser averiguada pelo processo do sufrãgio universal, isto é, de uma
maneira em aue todos narticinem. Posteriormente, concluem de modo
muito lógico que, afinal, nem todos podem votar. Começam as restri
c;ôes. Já dissemos: o sufrágio universal na acepção exata não é possivel.
As crianças, os loucos, os condenados. os incapazes de exercer os direi
tos politicos não podem. nem devem votar. DUGUIT faz uma relação
das restrições, dividindo-as em perpétuas e temporárias (148). As primei
ras existem em razão da vida. Resultam de defeitos naturais das pes
soas. O cerco. Dorém, vai aumentando. Para vota'" é orecic:;o instrucão:
analfabeto não~ vota. ~ preciso uma certa instrução: quem souber ape
nas ler e escrever também não vota. Não basta uma certa instrução,

(147) Idem, ibidem, p. 438.

(148) DUOUIT, Léon. Manuel etc., § 79.
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é preciso um conhecimento capaz de compreender os fins da política:
nasce o censo alto. E o sufrágio universal, que de universal (em rela
ção aos eleitores) tem muito pouco, vai, de restrição em restrição, per
dendo o conteúdo de sua própria definição.

As limitações vão além. Até pouco tempo, dentro das fronteiras
liberais do sufrágio universal, a mulher não votava. A lista a seguir
mostra a data em que alguns países passaram a usar o voto da mulher:
Nova Zelândia - 1893; Austrália - 1902; Noruega - 1913; Dinamarca
- 1915; Canadá - 1917; Grã-Bretanha (com mais de 30 anos) - 1918;
Alemanha - 1918; Luxemburgo, Áustria, Polônia, Tcheco-Eslováquia,
Hungria (com mais de 30 anos) e Lituânia - 1919; Estados Unidos 
1920; Suécia, Bélgica (viúvas de guerra) e Liechtenstein - 1921; Ru
mAnia - 1923; URSS - 1924; Grã-Bretanha (para a idade de 21 anos)
- 1928; Espanha - 1931; França, Iugoslávia, Albânia, Guatemala 
1945; Itãlla - 1946; Síria, Líbano, índia e Paquistão - 1952 (149).

Seria o caso de indagar: que sufrágio universal é este, pelo qual
as mulheres, os negros, os de certa idade, os analfabetos etc. não votam?

Prosseguindo nesta linha de pensamento, verifica-se a maleabili
dade do sufrágio universal, transformado de técnica representativa em
instrumento dos titulares do poder. Estes ampliam-no ou o restringem
confonne as conveniências. Como bandeira demagógica, oferecem-no a
todos; por necessidade, o condicionam mais e, se for ainda imprescin
dível, não hesitam em negá-lo a todos, escorados no que dizem ser
"o despreparo do povo para a democracia".

Os donos do poder também fazem o contrário se lhes convier. Es
tendem o voto, aumentam o número de eleitores, prometem maior par
ticipação. A seguir, providenciam, ou melhor, antes mesmo da concessão,
asseguram-se de que o poder não mudará de mãos.

O sufrágio universal, na concepção a que estamos aludindo, impli
ca na igualdade dos homens e no dogma da infalibilidade do povo. Ora,
isto é facilmente contestável. Os homens não são iguais. Dentro do
próprio regime as opiniões divergem. É comum alguém julgar-se mais
capaz de escolher do que o próximo. Como o voto de um professor pode
valer o mesmo que o voto de um operário?

As críticas fundam-se na flutuação ética dos Parlamentos, no baixo
nivel eventual dos eleitos, na corrupção dos políticos, no império da
vaidade, na defesa dos interesses pessoais em prejuízo do interesse nacio
nal. Como acreditar na infalibilidade do povo, se ele mesmo não se
importa, se vota por obrigação, se por dinheiro ou beneficio, se é sus
cetível de ludíbrio, de engano, de erro...?

O sufrágio universal acaba ensejando, tão-somente, a conquista do
poder, pelo grupo político que melhor soube aproveitá-lo. Mas em rela
ção à classe detentora do poder, que os grupos políticos disputam. o

(149) Cf. Rodee, C. & Andel'llOn. T. J. &; Obrlstol, C., 01'. cit., p. 120.
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sufrágio universal não é mais que uma válvula de segurança, e esta
não utiliza a força que libera, mas a neutraliza (l~O).

As críticas à universalidade do sufrágio não fogem a seu sentido
aristocrático. Elas são exacerbadas pelos eventuais defeitos do sistema
de representação. O sufrágio universal, aparentemente, dá maior valor à
quantidade do que à qualidade. Sua aplicação parece realizar o império
do número, o governo dos piores, o primado do dinheiro, este, quase
sempre, transformado em grande eleitor. Tais conseqüências não satis
fazem à maneira de pensar elitista, que, pelo menos, no bom sentido,
almeja a primazia da inteligência e dos valores espirituais e culturais.
Por outro lado, a idéia da universalização máxima do sufrágio acarreta
a da visualização do povo, como massa imprevisível e perigosa, diferente
da grandeza do povo real com suas aspirações pessoais e comunitárias.
Em termos políticos, amolda-se o sufrágio universal à mentalidade revo
lucionária de esquerda, sem dúvida nos seus primórdios, saudado como
a aurora da revolução marxista.

Como se não bastassem essas críticas de natureza substancial, exis
te, ainda, toda uma gama de questões instrumentais consistentes nas
fórmulas de voto secreto ou aberto, de proteção à vontade do eleitor,
das elegibilidades e inelegibilidades.

A alternativa que se coloca, porém, está em definir o sufrágio uni
versal como oposição ao restrito ou conceituá-lo como a participação
do povo no processo político, independentemente da forma dessa par
ticipação.
22. A idéia do sufrágio universal está, obviamente, ligada à da demo
cracia. Na realização desta última, ocupa papel relevante o sistema de
representação nacional, típica da liberal-democracia. Para compreendê
lo será mister tratar da democracia em si, de onde emanou a represen
tação política.

Democracia é expressão, sem dúvida, muito extensa. A maioria dos
regimes modernos proclama-se democrática. O exame deste problema
representa angustiante barreira para os politólogos de todos os tempos.

A democracia antiga é direta. Existe na "cidade" e procura a liber
dade de todos num reino politicamente igual para todos. Mas importa
muito a comunidade social. Todos são livres em função do todo social.
O exemplo mais marcante desta espécie de democracia é a grega: o
povo reunido na praça. A idéia, portanto, é bem próxima da de ROUS
SEAU. O povo autogoverna-se na assembléia. A democracia grega era,
sobretudo, um estado de espírito. iFoi produzida como uma obra de
arte. Nasce do amor maior pela liberdade que pela autoridade. AJJ con
dições e ocasiões que possibilitaram a cultura grega ensejaram a demo
cracia grega. Como todos participam da assembléia, gozando da mesma
liberdade e usufruindo do mesmo poder de decisão, a maioria reina na
democracia antiga. Tal regime é incompatível com o mundo moderno.
Viabiliza-se, apenas, em pequenos Estados, onde se permita ao povo

(11lO) BURDEAU, Georges, Traité etc., p. 434.
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ocupar-se dos negócios públicos. Pressupõe uma vida simples, de ativi
dades profissionais pouco importantes, como nas nações situadas nos
vales perdidos das montanhas. Lembra um pouco o paraíso terrestre.
li: sonho utópico. Ou, então, presume uma classe escrava encarregada
dos trabalhos cotidianos, enquanto os senhores se deliciam na vida e
dispõem de tempo para governar-se. Não passaria pela cabeça de nin
guém, hoje em dia, estatuir tal regime. Como reunir todo o povo na
praça? Além dos inconvenientes materiais, inafastável seria o risco da
ordem pública. De qualquer forma, o regime convém somente aos pe
quenos Estados, às populações agrícolas, onde a vida é uniforme. Para
as nações de vida mais complexa, a democracia direta pode impulsionar
momentaneamente ao progresso, mas depois tornar-se-ia inconveniente
e perigosa. Predominaria o excesso de liberdade, a ferocidade da massa,
o caos libertârio da opressão e do desgoverno. Tal qual a igualdade, a
liberdade absoluta, sem disciplina, é um grande equívoco. A democracia
direta não mais existe, a não ser circunstancialmente, como em alguns
cantões da Suíça (151).

A democracia moderna, partindo da liberdade individual, querendo
sacrificar o menos possível dela ao todo, para realizar o governo do
povo, usa o expediente da representação. De modo que se a antiga é
direta, a democracia moderna é representativa. O povo governa pelos
seus representantes. A idéia adquiriu novos contornos na liberal-demo
cracia, pois os representantes representam a nação, não o povo. A demo
cracia antiga usava a sorte para designar os ocupantes dos cargos pú
blicos (ROUSSEAU e MONTESQUIEU); a moderna, substituindo o sor
teio pela eleição, adquire um elemento aristocrático, porque se presume
serem eleitos os melhores (152). Os cidadãos, no regime da representa
ção liberal, não participam diretamente dos negócios públicos. Eles não
detêm a soberania; ela pertence à nação, pela totalidade de seus cida
dãos. O "corpo de cidadãos", esta é a expressão correta, só tem uma
participação direta no processo liberal-democrático: a eleição do corpo
legislativo, através da regra aritmética do voto igual por cabeça, e,
nos lugares onde existe, da igualdade das circunscrições eleitorais (153).
Na liberal-democracia, o povo não governa, os representantes comissio
nados da nação é que o fazem (lM). A eleição, a rigor, não serve para
outra coisa, senão a de proporcionar mais força política e independência
ao governo (155). Estranha democracia esta, em que o "governo do
povo·' precisa de força e independência diante do próprio povo!

A liberal-democracia da representação nacional não conferiu a s0
berania ao povo. Nem ao povo organizado em assembléia, nem ao povo,
na sua realidade, distribuído nas sociedades e comunidades naturais.
Transferiu a soberania à nação, imaginando-a um conjunto meio abs-

(151) BLUNI'BOBLI, op. clt.• p. 41G. capo XX-A, pp. 415/416-418: capo XXI, p. 419: capo x.xn,
(152) Idem. ibidem, p. 410. capo XX-A. p. 425 Capo xxn.
(153) Idem. ibidem, p. 428. capo XXTI.

(154) Idem. ibidtlm. p. eT,

(1115) Idem, Q1tMm.
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trato de pessoas, sem ligar para suas heterogeneidades, que seria a "alma
viva da pessoa do Estado" (l~6).

Este "ser nacional" é concebido com caracteres estranhos, nascidos
do racionalismo, que o engendrou, Sua intensidade revela-se no patrio·
tismo de seus membros, o que, fatalmente, conduz à preferência da
felicidade do grupo nacional em relação à satisfação dos egof8mos par
ticulares, mesmo porque os desejos individuais refletem o anseio do
todo (l~7).

A soberania nacional não é a do povo, a não ser que a ele se dê
o nome de nação. Seu principio não se funda na universalidade dos
cidadãos, a titulo de soma das soberanias particulares, mas na sobe
rania indivisível da nação, Cada cidadão não é detentor de uma parte
da soberania, da qual ele não participa, a não ser como membro da
nação. O soberano não é mais que um s6: a nação (UB).

Rezava o art. 3Q da Declaração Francesa de 1791: "O princípio
de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhum corpo, ne
nhuma autoridade pode ser exercida sem dela emanar expressamente."
E o art. 1Q: "A soberania é una, indivisível, inalterâvel e imprescritivel.
Ela pertence à nação" (159). Por isso, BURDEAU, ao comentar a fórmula
do art. 3Q da Constituição francesa de 1946 (a soberania nacional per
tence ao povo francês), considera-a como regresso, porque ali se com
binam duas concepções de soberania que se excluem (160).

A soberania pertence à nação, e é por ela exercida através de seus
representantes. Estes são eleitos pelo povo, mas não o representam. O
deputado não deverá representar seus eleitores, e sim a entidade nação.
O mais interessante é que, neste sistema, a vontade da nação não pre
existe à dos seus representantes. São eles os criadores da vontade na
cional. A vontade dos representantes é a vontade da nação. O represen
tante quer e decide pela nação. Não pode ser de outra forma, dentro da
16gica do racionalismo liberal. que s6 pode admitir uma vontade nacio
nal reflexa, ponderada e unificada (181).

Toda esta construção ideal serve para afastar a crítica avassaladora
sobre o problema do tipo de "representação política", adotada em certos
regimes. De fato, ROUSSEAU tinha razão, um povo com representantes,
no sentido do Estado liberal, é um povo escravo. Assim, se o Estado é
realmente "representativo", a implicação seria não ser ele democrâtico.
Representação s6 pode ser jurídica, e aquela não o é. A representação
jurídica provoca uma relação de subordinação entre os representantes
€' representados. Isto não existe na liberal-democracia. A relação entre
os representantes e representados só pode ser realizada pelo mandato,

(1561 Idem, ibidem, p. 445.
(1571 BURDEAU, Oeotges, Manuel etc., p. 12.

(158) Idem, ibidem. pp. 8D-82.

(159. DUGUIT, L. & MONNlER, H. & BONNARD, R., 01'. cU.

(160) BURDEAU, Georges, Manuel etc., p. 83.

(l611 SARTORI. Glovllnnl, ap. cit., pp. :11-22.
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no sentido privatistico e verdadeiramente jurídico. Tal mandato não
existe na representação nacional

Ora, a representação, sem as suas características essenciais não é
representação. Por ela o povo não se representa e, por isso, os teóricos
do sistema recorrem ao ente nação e não ao povo, para explicar o teor
de um9:. representatividade inexistente, no sentido juridico-prlvado da
expressa0.

São os seguintes, em síntese, os aspectos básicos dessa ehamada
representação nacional na liberal-democracia (162) :

a) O fundamento prático do governo representativo está na impos
sibilidade da democracia direta. A melhor maneira de o povo governar é
eleger representantes.

b) A justificação racional consiste na falta de educação suficiente
do povo para o exercicio direto do poder.

e) Não existe mandato, no sentido jurídico privatistico do termo,
entre representantes e representados. A representação não se funda nos
desejos particulares e na livre vontade dos eleitores. Estes não são as
pessoas principais. O deputado não é representante pessoal do eleitor,
nem seu mandatário. Ele representa a nação, não o grupo que o elegeu.

d) Não existe mandato juridico, porque não pode haver revogação,
e o eleito não é vinculado às ordens do "mandante", nem presta-lhe
contas.

e) Há o que se chama "mandato representativo", cujo objeto é o
exercicio da soberania. A nação, titular da soberania, não delega mais
que seu exercicio. O ato do representante, todavia, é considerado como
praticado pela nação representada.

f) A característica do representante não é sua escolha por eleição,
mas o poder de exprimir a vontade da nação. O objeto do mandato
representativo consiste em dar àqueles, nele investidos, o direito de
falar em nome da nação, de tomar as decisões com a força e o valor
juridico que teriam se emanassem do corpo nacional e que, por con
seqüência, não precisam ser sancionadas por uma ratificação popular.

g) O mandato representativo é coletivo. Quando os representantes
são designados por eleição, o mandato que os beneficia não é individual,
mas é outorgado pela nação, unidade coletiva, ao parlamento.

h) A representação não se analisa como uma transferência de
poderes determinados. Há um mandato geral para decidir, em nome
da nação, todas as questões. Para tanto, o representante dispõe de toda
independência e liberdade, seus atos não precisam ser ratificadas pelo
povo.

i) O representante é irresponsável, não precisa prestar contas dos
seus atos a ninguém. A eleição não é uma delegação de poder, mas um

(162) Cf. BURDEAU, Qeorgllll. Manuel etc.• pp. llll e segs.: BLUNT5CHlLI, Le Droit PubUc Gé
néral (traclult par Armand de Rledmatten). Paris. OUlllawnln, 8.d., pp. 37/40,
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modo de designação. Como os poderes do eleito vêm da nação e não dos
seUB eleitores, ele não é obrigado a se justificar, diante de seu colégio
eleitoral, do uso dos seUB poderes.

j) Se o deputado não tem de prestar contas aos seus eleitores, é
porque ele não tinha de receber deles nem ordens, nem instruções. Por
isso, este sistema de representação política exclui juridicamente toda
possibilidade de mandato imperativo.

Essas são as características, numa visão perfunctória, do regime
representativo de que o sufrágio universal faz parte. Este últ1mo repre
senta o processo eleitoral através do qual a nação elege seus represen·
tantes, estatuindo aquele mandato esdrúxulo, dito representativo. Tal é
o regime do sufrágio universal e sua base, justamente, este processo
para a produção da representação. Esta é a verdadeira definição do
sufrágio universal, ainda que ele possa ser utilizado para escolha dos
chefes, como por exemplo para indicar o Presidente da República, que
é o chefe da nação, mas, neste caso, ele não será, essencialmente, su
frágio universal, na medida em que deixa de constituir-se numa técnica
para produzir a representação.
23. Se o sufrágio universal não pode ser definido por oposição ao
censUário e sim por ser o processo de um tipo especifico de represen4

tação política, por que designá~lo como "universal", já que não importa
ser, ou não, "universal" em relação aos eleitores?

O sufrágio não é somente universal, mas também igualitário e uni
tário (163). Cada cidadão dispõe de um voto igual. O corpo de cidadãos,
isto é, o corpo eleitoral, qualquer que seja o critério para determiná-lo,
elege - é esta a sua função - como uma "universalidade" (a massa
de cidadãos), os representantes da nação. Não importa qua1 s~-ia o nú
mero de cidadãos, nem o critério que o determina. Os cidadãos, o corpo
eleitoral, constituem uma "universalidade", Cada um não vota por si,
mas pela nação. Na cabine secreta não está uma pessoa, sim a nação
no eleitor. Ele não deve escolher em razão dos seus interesses particula
res, mas, isto sim, em função do interesse nacional. A soma dos votos
é, também, por iase, uma universalidade. Seu produto determina o "Par
lamento", que age em nome da nação e tem a vontade desta. Nenhuma
vontade nacional existe, pela doutrina liberal, antes da determinada
pelo "Parlamento". Logo, a soberania, que não é popular, mas nacional,
l1ertence também ao "Parlamento".

Eis ai onde está o teor "universal" do sufrágio; na universalidade
dos cidadãos, no produto da soma dos votos, no Parlamento. Da mesma
forma, a opinião de cada deputado não importa, m88 tão-somente o
resultado das opiniões de todos os representantes.

O povo no "regime do sufrágio universal" transforma-se em "mas
sa". Depois que elege seus "representantes", é indiferente que estes
observem ou não a "vontade popular", porque aqueles determinam,
universalmente, a vontade da nação.

(163) DUGUrr. Léon. Manuel etc., p. 328.
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24. Não obstante tudo isto, a tendência é falar em soberania do povo
por causa do sufrágio universal. Passa-se a discutir, então, o problema
sobre prismas desinteressantes. Saber, por exemplo, o grau de extensão
do sufrágio universal; discutir a natureza jurídica do sufrágio, se direito
e o voto seu exercicio; se constitui um direito individual ou apenas fun
ção pública, "função de instrumentação do pOvo: donde ser direito e
dever" (184). Se a natureza deste direito é poUtica, ou natural (165). Das
elucubrações jurídicas, cb.ega-se logo às filosóficas. O sufrágio uníversal
transforma-se em inevitável processo da democracia. lt a metamorfose
derradeira da força e da luta pela vida, regentes, segundo DARWIN, da
humanidade. Constituindo-se, por isso, cedo ou tarde, na paz final, em
que o fuzil é substituído pelo voto. A batalha faz·se antes e não depois
da instituição dos membros no governo. Verificam·se, pelo sufrágio, as
forças da sociedade (1116). OU, então, se agita a bandeira das eleições
diretas. Triste ilusão! Como se o povo, pelo sufrágio, garantisse os direi
tos e as liberdades públicas, e as gerações futuras ficassem asseguradas
de qualquer ameaça.

O ponto crucial do problema da universalização do sufrágio, dentro
do seu regime já vimos, é o da igualdade e da "educação do povo".
STUART MILL entendia que ao sufrágio universal devia preceder a
educação universal. Mas pretender que os mais educados, os mais pre
parados, votem melhor que o homem simples do povo, parece-nos uma
mistificação de mau gosto. Os piores erros e crimes são os da inteli
gência. A história demonstra que as aristocracias também morrem pelos
seus vicios e incapacidades. Os pretensos melhores são, freqüentemen
te, os piores. Além do mais, a instrução é sempre privilégio de parte
da sociedade. Sabedoria e pedantismo não dão cultura. Os ricos podem
estudar, e saber, decorar frases excêntricas para suas exibições, e deco
rar l7uas estantes com livros coloridos. O homem simples do povo, todavia,
o trabalhador humilde, o operãrio das fábricas modernas, intuirá sem
pre a realidade verdadeira. Pois ele é o único que, em contato direto
com a tecnologia moderna, adivinha o sinal dos novos tempos. Tocando
com suas mãos a realidade da máquina, estará, em breve, apto para
resistir à sua ameaça. Ele compreende mais do que ninguém a miséria
da civilização da técnica, e vê logo, por analogia, as desgraças das má
quinas eleitorais e a deficiência do aparelho parlamentar.

O povo há de participar do processo politico. Nenhuma restrição Jhe
poderá ser feita. A sua participação, porém, não há de ser pelo sufrágio.
que o massifique, mas pelo sufrágio universal que o liberte.

Não interessa o grau de universalização do sufrágio no regime do
sufrágio universal, porque qualquer que seja o número de eleitores, a
participação do povo no processo poUtico não está assegurada.

(164) PONTES DE MIRANDA, Coment4rfolf 4 ConstUu1ç/Jo de 1946, 4.- ed., RJ, Editor Banol,
1963. v. 4. pp. 20ll ., BegII.

(165) MINETl'I. A:na l"nUlcla. "TllIi1B pr_ntada p. optar aI título de doctor8 en Derecho y
C1enclall Soclll1es", Santa Fé, Universidade, 1920.

(168) FOUII.U:. Altred. "La pllU08OphJ.e d.u BUfiraP unlversel" (In BellUe da De= M0n4elf, 1884,
Trolslême période).
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o eleitor tem consciência de sua interferência na escolha dos re
presentantes à Câmara dos Deputados, sem, no entanto, que eles sejam
seus representantes pessoais.

25. Diante disto, caberia indagar sobre a maneira de organizar o
sufrâgio universal, com o fito de ele ser, de fato, o instrumento da
participação popular no processo polltico. Em primeiro lugar, talvez
caiba o exame da supressão das ficções criadas pela ideologia, para
tratannos da realidade e somente dela. Aquelas ficções ideológicas.
que nasceram, sem dúvida, do idealismo, uma vez que transportaram
para o nivel das institUições algumas idéias, nem sempre compatíveis
com a autenticidade da vida. não foram de todo inúteis. SOb certo
aspecto, representaram muito na evolução politica da humanidade e,
por que não dizer, na conquista das liberdades humanas. No entanto,
os próprios valores a que visam podem ser sacrificados, se essas fan
tasias não encontrarem respaldo na existência social. A nação brasi
leira é uma verdade, sua representatividade uma ficção jurídico-poli
tica. O homem é um ente real, mas o seu atributo de cidadania uma
abstração. As diversas regiões geoeconômicas e sociais no Brasil cons
tituem fato indisfarçável; a federação, no entanto, nelas não encontra
justificativa, nem raiz histórica. O povo constituído de pessoas, com seus
interesses próprios, seu trabalho e seu lazer, sua maneira de ser e de agir,
peculiar nas suas diferenças individuais e comunitárias, é uma. ree.li~
viva e diferenciada. Mas a expressão numérica de uma votação popular,
para fins de eleição de seus representantes, uma invenção jurídica, cujo
artificialismo se revela na multiplicidade de normas constitucionais,
legais e regulamentares, na necessidade de um aparelho judicial sofisti
cado e complexo para garantir as eleições, fiscalizá-las, apurá-las, fixar a
orientação jurisprudencial pertinente etc. Enfim, e isto não se revela
apenas no Direito Politico~ atrá.s do paí& legal, fruto da imaginação,
da ficção, do racionalismo e, às vezes, da superstição e da ignorância,
há um país real, de homens vivos, suas igrejas, seus clubes etc. A dis
tância entre o pais legal e o país real se manifesta nas leis não aceitas,
que jamais adquirem eficácia; nos programas governamentais e até
mandamentos constituci<mais que a vida tepele e noo absoTV'ê.

O primeiro passo, pois, para aprimorar o sufrágio universal parece
estar na superação da defasagem entre o pais legal e o país real, de
modo que o sufrágio seja de fato um instrumento apto a bem realizar
a representação popular nas decisões politicas. Aliás, os debates na
cionais sobre a atividade política vêm ao encontro da tese do distan
ciamento entre a realidade e a legalidade, entre as eleições e a manifes
tação da vontade do eleitorado, a vontade dos representados e as decisões
dos representantes. Por isso, nascem as permanentes propostas de refor
ma eleitoral, de criação de sistema de voto distrital, uma melhor ativação
da vida dos partidos polfticos, critérios de inelegibilidade e de elegibili
dade, uma autêntica representação da minoria eleitoral, a educação do
eleitor, a institucionalização dos grupos de pressão. Outros problemas
surgem desta falta de estrutura legal, com apoio na realidade, para
fazer face às crises, que provocam opiniões variadas quanto à solução
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ao problema politico conjuntural: a revolução, o censo alto, a extinção
dos órgãos de representação, o desaparecimento de qualquer eleição, a
ditadura, o afastamento de qualquer participação popular no processo
político.

O sufrágio universal precisa ser organizado de maneira tal que
reflita o pais real, ao qual deve adaptar-se, deixando de ser um fenôme
no inorgânico para adquirir organicidade. Através do sufrágio universal
deve-se, de fato, captar a vontade nacional para refleti-la na Câmara
de representantes. Ao país real corresponde um povo verdadeiro, incon
fundível como o povo-massa. A organização do sufrágio universal há
de possibilitar a aproximação do país legal com o país real.

O sistema da representação nacional sugere, ainda, duas observa
ções afetas à idéia do país verdadeiro. A primeira, no sentido de que
a representação constitui uma categoria universal, mas nem sempre
as nações estão identificadas com as respectivas Casas de representantes.
Há, certamente, aquelas em que o sistema funciona melhor. No entanto,
não é difjcj] observar a peculiaridade da vida de cada nação: os costu
mes do povo, suas religiões, seus amores, suas predileções e seus valores,
a forma espontânea de organizar-se, seu trabalho, suas estruturas fa
miliar, comunitária e societária. A soberania do Estado nacional há de
surgir do povo, confundidos o país legal com o pais real, para que a lei
surja da verdade da vida do homem e não da fantasia racional dos
gabinetes distantes, para, que, somente assim, possa obrigar a todos.

A segunda observação está em que o sistema de representação na
cional, conforme ele foi descrito, fortalece sempre ao Estado, com pre
juízo aos indivíduos, às pessoas, lU) homem, enfim, inserido em seus
círculos de liberdade, lU) homem real que é o homem situado. Este ho
mem situado é um trabalhador, mas também um cidadão. Não vive
s6, mas com sua familia; e está ligado a seu lazer, suas atividades cultu
rais, esportivas, sociais e religiosas. Toda vez que se fortalece a vontade
abstrata da nação, aumenta-se a possibilidade de intervenção estatal,
frustrando-se o sonho político de todos os tempos, que é a contenção do
monstro leviatânico.

A grande dificuldade está no equacionamento do pais real, para fa
zê-lo representar-se. O empecilho, portanto, é de ordem prática; resi
de nas f6rmulas jurídicas da representação, que possibilite a partici
pação de todos no governo, sem que haja massificação. Esta participação
só pode ser feita nas esferas de interesse de cada pessoa, incluindo as
pessoas morais.

O progresso da técnica transformou, rapidamente, o mundo. Se o
homem não é senhOr do universo, reina absoluto no planeta. A ciência
tudo pode salvar, libertar e escravizar. Não há mais limites à máquina
engendrada pelo homem, que será seu senhor ou seu escravo. A técnica,
porém, não está mais guardada nos conventos, nem recolhida nos san~

tuãrios misteriosos dos sábios e dos iniciados. Ela democratizou-se. E
com ela as idéias-forças das revoluções. A mais fantástica das ditaduras
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cientificas e duradouras não tem condições de apagar a centelha divina
do homem, que o faz racional e livre. Em pouco tempo, numa visão
otimista da história, nenhuma força conterá o homem na sua expansão
libertária, nem o poder bélico, nem a propaganda. O homem capacita~

se a utilizar a técnica para s1. Em breve, o Estado não detetá, mais, o
monopólio da força. Além disso, o Estado não prescinde do homem para
exercer seu poder. Se o Leviatã moderno insistir em estender seus ten~

táculos totalitários, acabará sendo destruído pelos que tentou escravi
zar e iludir, usando os mais variados métodos, como a máquina eleito
ral e a propaganda politica condicionante. Duas maneiras há para o
desaparecimento do Estado: uma, através do levante incontrolável das
massas, numa insurreição sem precedentes, capaz de alcançar o caos
mais rapidamente do que, como em outras ocasiões, quando uns poucos
chegaram ao poder para a implantação da ditadura; a outra, está no
abrandamento paulatino da força do Estado em face da pessoa humana
e das comunidades naturais em que ela se insere. Nesta última maneira,
o instrumento básico será o sufrágio universal, revelador da consciênw

eia crescente que as pessoas tomam da sua situação na política. Tomada
de consciência es-ta que possibilitará a participação em cada uma das
esferas do poder que lhe disser respeito e a contenção da interferência
estatal, sempre crescente e ameaçadora na vida das pessoas, justifi
cada pela vontade nacional concebida abstrata e fictamente. O sufrá
gio do futuro há de produziJ;l uma representação popular fundada
num mandato mais pr6ximo de seu sentido privatistico, no qual o
mandatário representa, de fato, a vontade do mandante e é responsável
por isso, podendo a qualquer momento ser destituído da outorga concedi·
da. Somente este tipo de mandato, com a principal característica da
revogabilidade, será capaz de dar justificativa ao sufrágio universal,
dt> caráter permanente e diuturno numa democracia tão direta quanto
possível. Os representantes do povo real conhecerão a verdade social,
porque dela emanarão. A existência de tais representantes não denun·
clará qualQuer usurpação do poder, nem escravidão, nem ilusão dos
representados, uma vez que estes, a qualquer tempo, terão condições
de destituir os mandatários. O sufrágio de sua escolha não se destacará
da pessoa do votante, como as folhas caídas das ârvores e levadas
pelo vento. O verdadeiro sufrágio universal não despoja o eleitor de
qualquer ação, após haver ele exercido seu direito, :mas possibilita uma
fiscalização constante pela eventual revogação do mandato outo-rgad<l.

O sufrágio universal somente é compatível na manifestação do
homem real, situado nos grupos naturais, suscetível de produzir a re
presentação popular do povo real. Este sufrágio não houve na antigüi
dade clássica greco-romana e é diferente da. representação medieval,
na medida em que desapareceram os outros Estados, clero e nobreza,
e em que o monarca não encarna mais os elementos estatais, tornando
seu patrimÔnio o povo e o território. Não foi o sufrágio elaborado como
idéia revolucionária, nem aparece nas obras dos mais notáveis pensa
dores políticos dos tempos modernos. Nasceu da exigência popular em
participar do processo político, a partir do autogoverno engendrado pelo
racionalismo.
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Do futuro sufrágio universal, que não se satisfaz com os sistemas
da representação nacional, surgirá a representação do povo real e desta
o governo identificado com as aspirações e anseios das pessoas, cons
ciente dos fatos sociais, das diversificações dentro da sociedade poUtica,
sabedor da existência do homem em todos os setores da vida. Então, o
povo saberá, mais do que ninguém, disciplinar a sua liberdade, con
duzindo a humanidade à sua perfeição.
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Representação popular

OsvALDO MELO
Deputado Federal

o tema da representação popular, que seria fascinante para qual
quer estudioso da Ciência Polftica, é um desafio à sensibilidade, à fran
queza, à autocritica daqueles, como eu, que a tudo renunciaram pela
vida pública e que a vêm palmilhando essencialmente através de man
datos parlamentares. Permitam, assim, os promotores deste encontro,
patrocinado pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de
Guerra, que, ao invés de ater-me a limites expositivos, talvez mais ade
quados à índole do simpósio, tente ultrapassá-los para incentivar o de
bate sobre um dos temas fundamentais do mundo contemporâneo que
é a função e o destino do Poder Legislativo.

Há uma sensação generalizada de que os Parlamentos entraram em
decadência e vão-se tomando, pouco a pouco, colegiados decorativos e
cUspendiosos, que apenas se mantêm por uma tradição cujo prestigio
ainda não se apagou de todo como símbolo das instituições democrá.
ticas. Realmente, cotejadas as Câmaras de hoje com as do século XIX
e primeiras décadas do século XX, é indubitável que a modificação fol
profunda. Mesmo na Inglaterra, já é possível a irreverência de um
DAVID FROST, dizendo que os deputados se enganam ao pensar que
ainda legislam como seus colegas do passado, quando agora apenas sano
cionam ou rejeitam - mas de preferência sancionam - as sugestões
enviadas pelos quadros burocráticos de Sua Majestade. E quanto aoiS
países subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, na Asia, na Africa e
na América Latina, salvo raras exceções, os analistas são quase unâni4

mes em concluir que esse Poder desempenha papel muito frágil nos
processos decisórios. Em tal sentido, em primoroso estudo apresentado
no seminário sobre Legislativo e Desenvolvimento (Rio, agosto de 74),
o Prof. CARLOS ASTIZ, da New York University, classificou os Legis·
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lativos latino-americanos em quatro categorias, conforme seu papel no
processo decisório:

a) três foram definidos como participantes efetivos desse processo;

b) dois considerados como de participação limitada~

c) onze, incluídos como simples legitimadores;

d) e quatro estavam fechados pelo Poder Executivo. Posteriormen
te, dois Parlamentos - Chile e Uruguai - passaram da primeira para
a última categoria.

No mesmo seminário, entretanto, o Pro!. MICHAEL MEZEY, da
Universidade do Havaí, demonstrou quanto é simplista essa classifica
ção. Evidentemente, no processo decisório o Legislativo e o Executivo
são competidores, mas a força daquele não se traduz apenas nos extre
mos que são o poder de rejeitar e a plenitude da iniciativa e da decisão.
No papel do Legislativo cabem várias outras possibilidades: a facul
dade de propor, emendar, retardar ou recusar projetos; influir na ad
ministração através de pedidos de informação, interpelações e inqué·
ritos; alterar verbas orçamentãrlas; aprovar contas; ser fórum de de·
bates sobre problemas nacionais; fiscalizar, criticar, louvar e denunciar.
Embora os Legislativos não desempenhem a tarefa específica de dizer
não, por maiores que sejam as restrições às suas atividades, também
é raro que sejam obrigados a sempre dizer sim.:S: neles que os Executivos
hipertrofiados encontram suas limitações. A natureza e extensão destaJ
constituem o melhor critério para classificá-los. O mais atuante limite
que os Legislativos podem impor às proposições que lhes são submetidas
será rejeitá-las sem o risco de qualquer represália. Aparentemente, qua
se todos os Parlamentos do mundo dispõem desse poder. Porém, quando
nunca o utilizam é porque, de fato, não o detêm. Limitação menos in·
tensa ocorre quando o Legislativo pode forçar modificações ou compro
missos, mesmo na ausência da possibilidade real de rejeitar o projeto.
i. limitação ainda menor quando apenas pode estabelecer bases ou pa·
râmetros muito largos, dentro dos quais o Governo mantém ampla li
berdade de ação. A diferença entre as duas últimas categorias é que
na primeira o Legislativo pode exigir a emenda, enquanto na segunda
apenas a solicita. As conseqüências para o Executivo de ignorar uma
exigéncia são obviamente mais severas do que quando ignora um pedido.
Finalmente, se o Legislativo não possui independência para rejeitar
nem para impor ou solicitar emendas, resta-lhe apenas homologar a
proposição. Assim é que MEZEY distribui os Congressos dos povos em
desenvolvimento em 4 tipos:

a) ativos quando rejeitam, modificam e estabelecem parâmetros ge
rais. Exemplo: o das Filipinas;

b) reativos quando não rejeitam, apenas modificam e estipulam
parâmetros gerais. Exemplo: o do Paquistão;

c) consultivos quando não rejeitam nem modificam, apenas fixam
alguns parâmetros. Exemplo: o do México;
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d) legitimadores quando nem rejeitam, nem modificam, nem fi
xam parâmetro algum, apenas homologam as proposições do Executivo.
Exemplo: o Soviet Supremo da União Soviética.

O Congresso brasileiro neste momento parece-me que se enquadra
na segunda categoria. Reconheço que, embora possua atribuição cons
titucional de rejeitar os projetos do Executivo, na prática não o faz.
Porém, não é menos verdade que freqüentemente os modifica a fundo e,
mesmo quando não o consegue, como no caso recente do Estatuto dos
Estrangeiros, a repercussão de seus debates é de tal ordem que induz ao
preparo de outra lei quando mal se iniciou a vigência da anterior.

A verdade, como sempre, é rebelde às opiniões apaixonadas. Sin
ceramente, não acredito no chamado crepúsculo dos Parlamentos. °
eventual desaparecimento dos Legislativos representaria retrocesso tão
violento da civilização que essa simples perspectiva bastaria para man
tê-los vivos, com todas as suas deficiências. O que ocorre, como nas
demais instituições, é a necessidade de adaptá-las às novas circunstân
cias históricas que hoje as condicionam. Trata-se de reformá-las, não
de as extinguir. Nas modestas dimensões deste trabalho seria impossí
vel sequer resumir as críticas mais candentes e as variadíssimas for
mulações que no mundo inteiro têm surgido com esse fim. Não me furto,
entretanto, ao dever de expor pelo menos um exemplo. Pode-se com
ele concordar ou dele divergir. Mas é indubitavelmente uma análise
das mais sérias que existem no Brasil sobre o estado atual e o destino
provável das nossas instituições. Refiro-me aos trabalhos de MANOEL
GONÇALVES FERREIRA FILHO, professor de Política e Direito Cons
titucional da Universidade de São Paulo, ex-Governador daquele Estado
e autor de três lúcidos ensaios: A Democracia Possível, Sete Vezes De·
mocracia e A Recomtrução da Democracia. Em abril deste ano tais
idéias foram resumidas em palestra realizada no Conselho Técnico de
Economia, Sociologia e Política da Federação do Comércio de São Paulo
sobre o tema Revisão da Doutrina Democrática, que deu origem a um
Seminário cujos debates acabam de ser divulgados pela revista daquele
órgão, Problemas Brasileiros, de julho último.

O mestre paulista, começando pelas origens da democracia, distin
gue o seu conceito entre os "antigos" e os "modernos". Na Antigüidade,
por um lado, a democracia era direta, isto é, o povo deliberava em gran
des reuniões de que todos participavam; por outro, era global, em certo
sentido totalitária, de vez que nenhum aspecto da vida individual es
capava, em tese, à possibilidade de controle pela multidão. A liberdade
moderna caracteriza-se pelos processos representativos e pelo limite do
seu âmbito, que não invade a privacidade dos cidadãos. Dai havermo.;
começado pelas Declarações de Direitos Pessoais, a americana de 1776 e
a francesa de 1789, de onde provieram os capitulos de garantias indivi
duais em todas as Constituições contemporâneas. Após a I Guerra
Mundial, a preocupação liberal cedeu lugar à preocupação social, cujo
paradigma, até os meados deste século, foi a Constituição de Weimar,
Alemanha, 1919. Finda a II Guerra, esse triunfo do social mais se acen
tuou, impondo no texto, na interpretação e na prática das democracias,
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~ crescente aLargamento da intervenção do ~ado para assegurar ~

predominância dos interesses coletivos sobre quaisquer direitos parti
culares. A liberal democracia foi definitivamente suplantada pela social
democracia. Todavia, as linhas mestras do regime democrático não se
alteraram e ainda hoje podem ser resumidas nestes 5 princípios, for
mulados há duzentos anos pelos seus criadores em fins do século XVIII:

19 ) O povo se governa através de representantes. ROUSSEAU foi
o último defensor das deliberações diretas, como na Grécia antiga. En
tendia que a representação desvirtuava a democracia. Daí o célebre
sarcasmo sobre os ingleses, que pensam ser livres apenas porque perio
dicamente elegem os seus tiranos. Os demais pensadores setecentistas,
entretanto, foram unânimes, não apenas quanto à necessidade, mas
também quanto à conveniência da representação. Necessidade porque o
número dos votantes, as distâncias entre as vilas e cidades e a comple
xidade dos assuntos tornaram impraticáveis as assembléias populares.
Conveniência porque nem todos os homens possuem a mesma capaci
dade de compreender, avaliar e decidir questões políticas. A regra, ao
contrário, como dizia MONTESQUIEU, era não serem as pessoas apta3
para "discuter les affaires". SIEYÊS, o terceiro dos grandes doutrina
dores da época, definiu o mandato representativo em termos até agora
não modificados. O representante não é um mandatário do povo, mas
sim da nação. Nisso difere o mandato politico do particular. Aquele é
uma relação de direito público e este de direito privado. Aqui o repre
sentante expressa a vontade do representado, enquanto ali, depois de
escolhido, defende os interesses do país, particularmente da região que
o elegeu, porém de acordo com o seu discernimento, sem ficar submisso
à vontade dos mandantes. É certo que, quanto mais forte se torna a
estruturação dos partidos, mais se reduz a independência do parlamen
tar. Mesmo, entretanto, com a fidelidade partidária, o representante
político não é um autômato. Os programas são amplos e raras as ques·
tões fechadas, permitindo, assim, que o deputado ou senador desem
penhe seu mandato com ampla margem de autonomia.

2Q) OS representantes devem ser os mais capazes. Este é um pres
suposto da própria representação. Em tese, todos são capazes de esco
lher, mas poucos de ser escolhidos. Em Do Espirito das Leis, MONTES
QUIEU defende a seleção entre os "conhecidos de convívio", que per
mite a escolha sem intermediários. Na Grécia não se fazia eleição, mas
sim sorteio; o resultado poderia ser infeliz, como tantas vezes o foi. Nas
democracias modernas, a eleição em pequena..'=l áreas, onde todos se co
nhecem, gera o voto distrital, adotado na Inglaterra, na França, nos
Estados Unidos. A medida que se alarga o âmbito da escolha, a proba~

bilidade de acerto cai verticalmente porque a seleção muitas vezes se
faz entre desconhecidos, como ocorre no Brasil pt'lo sistema proporcio
nal puro, constituindo cada Estado uma circunscrição eleitoral. E até
em círculos diminutos há preocupação com os desacertos. Daí certas
cautelas, como foi, até o início deste século, o voto censitário e é, aind~

hoje, a exclusão dos analfabetos. Por aquele era necessária uma certa
renda e por este ainda o é um certo grau de instrução para votar. Pa-
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rece que ambas as fónnulas estão superadas. O voto universal eliminou
a limitação econômica e o progresso dos meios de comunicação auditiva
e visual - o rádio e a televisãD - tomaram sem sentido a exigência
de ler e escrever para bem votar.

3Q) O poder deve ser conquistado pela persuasão. A doutrina de
mocrática ignora o fenômeno do carisma., talvez porque inexistente ou
irrelevante ao tempo em que ela surgiu. Seria pelo debate das idéias e
pela defesa dos programas que se conseguiria o apoio da maioria tra
duzido na vitória eleitoral. O cidadão deve estar vacinado contra o fas
cínio pessoal, que o levará a apaixonar-se, prejudicando sua opção 00
jetiva pelas idéias e não por seus defensores.

4Q) O debate racional leva a decisões conformes ao interesse geral.
A melhor solução decorre do cotejo entre argumentos opostos pela con
trovérsia. Nisso reside o "fair play" do processo parlamentar. E exata
mente porque o Legislativo é um poder aberto à informação e à diver
gência, nele está a essência do regime democrático. O Executivo, ainda
que também eleito, utiliza, de regra, métodos mais fechados e corre,
assim, maior perigo de errar.

59) O governo democrático é um regime de leis e não de homens.
A lei é, por excelência, o ato governamental. Presume~se, assim, que
dela derivem comandos impessoais, através de normas justas e supe
riores aos indivíduos, grupos e facções. A interferência do Estado pode
ser maior ou menor. No século XIX falava-se no Estado-Gendarme, ou
seja, apenas incumbido de manter a ordem. Hoje se fala no Estado do
Bem-Estar - Welfare State - garantindo a melhoria econômica dos
cidadãos. Em ambas as hipóteses, ° limite é a lei. Somente ela define
a ação ou omissão do Estado, porque somente ela reflete o consenti
mento da nação através de seus representantes.

• * '"
Resumidos, assim, os principios tradicionais e até agora imutáveis

da democracia representativa, MANOEL GONÇALVES FERREIRA
FILHO sustenta que eles estão divorciados da realidade. Estaríamos
mais uma vez diante dos dois Brasis a que se refere ironicamente JAC
QUES LAMBERT, o legal e o real, aquele uma espécie de roupa domin
gueira ou maquilagem institucional com que nos apresentamos, e este,
o duro país do cotidiano, indócil aos esquemas doutrinários e recla
mando, cada vez com maior veemência, um ajuste eficaz com a superes~

trutur:l que ainda o reveste, porém não mais o traduz. Ponto a ponto,
vejamos as conclusões do mestre da Universidade de São Paulo:

A) Ao contrário do que sustenta a primeira formulação clássica
da democracia, o povo não se governa. Quem governa, realmente, é uma
elite minoritária, que toma forma e usa métodos e nomes diferentes
conforme o lugar e o momento em que atua. No caso do Poder Legisla
tivo, os parlamentares desfrutam de liberdade quase ilimitada, pouco
ou nada restringida pelos partidos, salvo os ditatoriais ou únicos, que
excluem o regime democrático. Isso, aliás, seria o correto se cada qual
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agisse conforme suas convicções e votasse visando o bem comum. Su
cede que da intervenção crescente do Estado no terreno econômico
social resulta serem sobretudo problemas desse tipo os submetidos aos
Congressos. Por um lado, pela sua natureza técnica, poucos os dominam..
Por outro, as pressões dos grupos e setores interessados intensificam~se

extraordinariamente à medida que vantagens ou prejuízos podem advir
dessas decisões. E como tais grupos ou as próprias entidades governa
mentais proponentes não raro auxiliaram de alguma forma a eleição
do parlamentar e podem novamente auxiliá-lo nos pleitos futuros, é
freqüente ficar o congressista jungido a uma opinião que, por si mesmo.
não teria conhecimentos especializados que lhe permitissem formular.
Conforme o caso e a pessoa, embora em graus muito diferentes, ele pode
titubear, omitir-se ou submeter-se. Quem governa, portanto, não é o
povo, mas sim uma elite política ou econômica, cujos interesses nem
sempre coincidem com os da massa. Esse predomínio das elites é fa
cilitado pelo desinteresse da maioria dos eleitores. Nos Estados Unidos,
estima-se que um terço dos cidadãos se mantêm inteiramente alheios à
polftica, nem sequer votando. E dos que votam, 70% limitam-se ao ato
de votar, desapercebendo-se dos problemas coletivos até o próximo plei
to. Em face disso, como dizer que o povo americano se governa?

B) Os representantes não são escolhidos por serem os mais capa
zes. É claro que podem sê-los, mas não foi isso que decidiu a sua escolha.
Tome-se novamente o povo dos Estados Unidos, aliás dos mais empe
nhados nas disputas políticas. A mesma pesquisa informa que 15,5%
votam pelo programa; 45%, pelos interesses do seu grupo; 23%, por
uma circunstância eventual, às vezes de última hora, que poderíamos
chamar "sinal dos tempos", e 17,5%, sem qualquer relação com os
negócios públicos, por simples simpatia pessoal. E como forma esse
eleitorado, da maior democracia ocidental, as suas convicções? 69 %
lêem jornais, 31% lêem revistas, 45% ouvem rádio, e 74% assistem
televisão. Porém, mesmo os que lêem confessam que não o fazem aten~

tamente quanto ao noticiário político, do qual a metade se contenta
com as manchetes. E quanto maior é o distrito eleitoral, maior o de-
sinteresse porque menor o conhecimento pessoal dos candidatos. Não
vale a pena se preocupar com pessoas que a gente desconhece, racio~

cina e confessa o homem comum americano.

C) O poder não é conquistado pela razão e sim pela paixão. li: que
os pais da doutrina democrática não anteviram os meios de comunica
ção de massa e os democratas de hoje não podem fugir aos seus efeitos.
Esses meios é que formam diuturnamente a opinião e a formam com
tanto maior liberdade quanto mais o sistema eleitoral afasta os candi
datos dos eleitores. Muitas vezes os instrumentos de publicidade são
os seus únicos elementos de contato. Então tudo depende da "imagem"
que se forma e propala ao sabor do veículo utilizado. A disputa politica
tende a se transformar num espetáculo. Os norte-americanos chamam
isso o "Star System". Idéias, programas, argumentos, pouco influem. O
que vale, realmente, é a propaganda, que vai desde o perfil físico até a
formulação do "tipo" adequado à vitória. O importante não é mais a
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aptidão de "discuter les affaires", como queria MONTESQUIEU, mas
sim o "charme" capaz de anestesiar o eleitor e fazê-Io apaixonar.-se ao
invés de decidir-se.

D) O debate nem sempre é racional. Vinculado aos compromissos
de seu partido, o parlamentar vota, em regra, por uma decisão de que
não participou. Vota com o Governo ou vota com a Oposição. Não raro
preferiria votar com o lado oposto e chega muitas vezes a confessá-lo.
Receia, entretanto, violar a disciplina partidária porque colocaria em
risco sua fidelidade perante o eleitorado e sua possibilidade de obter
novo mandato. Não é, assim, geralmente, pelo debate que se decidem
os projetos, mas sim pelos acordos, transigências, pressões ou, pura e
simplesmente, pela correlação de forças entre os que apóiam a "Situa
ção" e os que lhe fazem oposição. Até que o esquema se inverta e o jogo
recomece, porém, as regras não mudam.

E) O goverrno contemporâneo é cada vez menos um governo à&
lei8 e cada vez mais um governo de hcrmens. t necessário confeasar o
desprestigio da lei. Assim como a moeda, o seu valor se deteriora pela
inflação. A produção legislativa nunca foi tão intensa, nem tão tumul
tuada e transitória. Ao lado da lei propriamente dita, subsiste uma
imensa marginalía de instruções, resoluções, pareceres, atos normativos,
circulares e portarias que inundam os vade-mécuns jurídicos com uma
tal avalanche de normas que se torna humanamente impraticável o
seu domínio mesmo superficial. t que o Estado, intervindo na econo
mia, passou do duradouro para o efêmero. Nos países em desenvolvi
mento, como o Brasil, a realidade econômica é mutável com tal velo
cidade que a lei, para persegui-la, não pode ser estável. Restam, pois,
os homens. Os que fazem e desfazem as leis, os que as interpretam e
abandonam, conforme a versatilidade dos fenômenos que desejam dis
ciplinar. O regime é de líderes, não de nonnas. Estas dependem daque
les, que a elas apenas se submetem enquanto não decidem substituí-las.

* * *
o ensaio em que se baseou esta palestra conclui pela urgência de

uma revisão da doutrina democrática e enumera suas bases fundamen
tais:

I - Somente existirá democracia se a elite for sinceramente de
mocrática, e ela o será na medida em que nela predominar o espirito
cívico sobre os interesses individuais.

II - A elite somente se prepara pela educação e deve estar perma
nentemente aberta ao mérito. ~ inútil imaginar que a massa condicio
nará o comportamento da elite, porém é possivel criar condições de
permeabilidade que a ninguém impeçam de alcançá-la pelo mereci
mento, e condições de exercício que a façam agir na linha do bem-estar
comum.

UI - A seleção dos dirigentes deve ocorrer em âmbito estreito,
onde cada representado conheça e conviva com o seu representante.
Havendo vários niveis de poder - local, regional, nacional - o convi-

R. Inf. le.llI. lra.ruo a. 17 n. 68 out.'_. 1980 143



vio deve ocorrer em cada degrau entre os que podem escolher e os que
podem ser escolhidos. Estes, contudo, em qualquer nivel, deverão sub
meter-se ao sufrágio direto, a fim de obter o sentimento de participação
e a estrondosa manifestação de confiança do povo.

IV - Os partidos devem ser estimulados para enquadrar as forças
populares e encaminhar suas manifestações. Porém, não devem possuir
o monopólio das candidaturas nem o freio da fidelidade partidária con
tra a consciência dos parlamentares. Devem ser partidos de doutrina,
nunca de governo.

V - Os veiculos de comunicação necessitam contribuir para a
formação do espírito democrático, quer das elites, quer das massas. As
informações devem ser neutralizadas, e as opiniões liberadas. Se possi
vel, obrigar os candidatos a manterem, o contraditório durante o pe
ríodo eleitoral a fim de permitir a escolha pela idéia e pela aptidão,
não pela imagem ou pelo encanto pessoal.

Ao resumir a revisão do regime democrático proposta por MANOEL
GONÇALVES FERREIRA FILHO, não significa que ela me pareça per
feita, nem que eu pretenda adotá-la imediata e integralmente. Creio,
todavia, que é um dos mais nobres esforços feitos no Brasil no sentido
de um sério reexame das nossas instituições. Quanto à representação
popular e o Poder Legislativo, contém numerosas verdades irretorqui
veis, ao lado de aspectos que merecem ser aprofundados e, talvez, re
formulados. Propondo aquelas e estes ao debate da ADESG, suponho
estar contribuindo validamente para o aperfeiçoamento da democracia
brasileira, cujos defeitos julgo corrigiveLs e cujas deficiências, por
maiores que sejam, jamais autorizariam sua supressão.
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Partidos políticos brasileiros

OTÁVIO M~"'DONçA

Professar da Universidade Federal do Pará

Ao convidar-me para o debate sobre os partidos políticos e a representação
popular, creio que a ADESG desejou alguém presumidamente isento, posição
diversa do neutro, do omisso, do indiferente. Optando pela advocacia e pelo
magistério, sempre entendi ser impossível, pelo menOS nas minhas circunstân
cias, conciliar aquelas profissões com a militância partidária. Daí, embora
descendente de família com tradição política, a escusa tenaz de filiar-me a
qualquer partido e a coerência de não disputar mandatos eletivos. Essa atitude,
todavia, jamais resvalou para o egoísmo de circunscrever-me aos interesses
privados, nem para a insensatez de abstrair-me dos problemas coletivos, em
cujas causas todos somos de alguma forma solidários, até porque de seus
efeitos, sobretudo os maus, todos somos vítimas inevitáveis. Mantenho, por
outro lado, sincero respeito pela chamada cklsse política, talvez porque teste.
munhei, durante longos anos, as lutas que, dentro dela, envolveram a vida
inteira de meu pai. Eu o vi ora vitorioso, ora derrotado. Vi-o na plenitude do
poder, influindo nos destinos deste Estado, decidindo votações na Câmara
Federal pela liderança de uma bancada poderosa, cortejado pelos que neces
sitavam de seu apoio, árbitro de coligações e diretórios, apto a distribuir
favores cujos postulantes o cercavam onde estivesse, e combatido, dentro ou
fora do seu partido, por quantos imaginavam subir no momento em que
porventura ele caísse. Mas também o vi preso, sem estar acusado de outro
crime além de sua atitude política; com os bens arrestados até comprovar a
legitimidade de sua origem, o que fez após meses de humilhante crise finan
ceira; atacado pela imprensa, inclusive nos detalhes mais Íntimos de sua priva
cidade; traído por homens que protegera até a véspera e abandonado por
amigos que ainda supunha estáveis enquanto já corriam a solidarizar-se com
os triunfantes do novo dia. O cotejo dessas alternativas não me gerou qualquer
repulsa, mas sim a compreensão de que o triunfo político é tão duro quanto
efêmero. No Brasil, em geral, o homem público é um eterno renunciante.
Renuncia ao sossego, ao lazer~ à leitura, às oportunidades culturais e econÔmi.
cas que lhe exigiriam um tempo de que não dispõe. Algumas vezes, também

Conferência pronunciada a convite da ADESO no auditório da SUDAM em 18-9-1980.
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renuncia à saúàe, à família e ao patrimônio. E até, mais raramente, à liberda
de, ao domicílio na pátria e à segurança individual. Tudo isso em troca de quê?
Não raro apenas da fidelidade a um princípio, a um grupo, a um líder. Digamos
que seja, também, para alcançar determinado status, para atingir posições de
mando, para vencer numa carreira que pode começar pela vereança do inter'or
e terminar pela presidência da República. Porém, nas demais carreiras, todos
que as abraçam não desejam subir da mesma forma aos postos culminantes?
Nenhuma, todavia, é mais incompreendida, mais fatigante, mais perigosa do
que a política militante. Se o desânimo afugentar os que a praticam com digni
dade, ela acabará sendo o refúgio dos ineptos, dos aventUTeiros e dos irres~

ponsáveis.
* * *

Em quase 500 anos de História do Brasil, não há período mais fascinante
para o estudo das instituições políticas do que este último meio século. ~ certo
que da Revolução de 30 à reforma partidária que se desenvolve em 1980, não
mudou a forma de governo, nem o tipo de Estado ou espécie do regime sob o
qual vivemos. Continuamos sendo uma República e uma Federação, conserva
mos o regime democrático e representativo. Porém, sob essa aparente identi
dade, jamais sofremos modificações tão profundas. Tivemos 5 Constituições 
34, 37, 46, 67 e 69 (O) - esta última com 13 emendas aprovadas e várias em
curso no Congresso, além dos Atos Institucionais e Complementares; tivemos 5
Códigos Eleitorais - 32, 35, 45, 50 e 65 - e 3 Leis Orgânicas dos Partiàos
Políticos - 65, 71 e 79 (O). Acresce copiosa legislação complementar ou modi
ficativa e margioolia torrencial, representada por instruções, resoluções e esta
tutos partidários, bem assim decisões da Justiça Eleitoral que, em 82, comple
tará seu primeiro cinqüentenário. E cOmo a doutrina política simultaneamente
enriqueceu-se com enorme bibliografia, o Direito Constitucional e a Teoria do
Estado incluem, agora, amplos segmentos de Direito Eleitoral, que em breve
- tudo indica - se transformará em disciplina autônoma.

Não é fácil, portanto, falar sobre os partidos políticos brasileiros, mostran
do sua evolução, sua atualidade e perspectivas. Este resumo possui apenas o
valor de um esquema, a ser desenvolvido e desdobrado, conforme as oportuni
dades e objetivos de cada qual. Preferi, ao invés de uma abordagem generali.
zada, selecionar três aspectos polêmicos, na esperança de contribuir para o
estudo que eles reclamam com urgência indubitável.

I - OS PARTIDOS NA CONSTITUIÇÃO

Até o século XVII na Inglaterra, XVIII nOs Estados Unidos e XIX na
França, não existiam partidos políticos, pelo menos no sentido atual dessa
designação. As democracias antigas eram diretas, isto é, o povo decidia alguns
problemas em conjunto e para outros escolhia representantes por sorteio, sem
quaisquer organizações intermediárias. Foi somente quando o número de

(.) A chamada Constituição de 69 tecnicamente constitui a Emenda. n.O 1 à Coru;tituição
de 1967 e a atual Lei Orgê.nica dos Partidos Políticos (Lei n.o 6.767/79) não substitui
inteiramente a lei anterior (Lei n.O 5.682/71), apenas introduzindo-lhe numerosas
modificações.
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votantes, a distância entre suas moradias e os lugares de votação, bem assim
a complexidade dos assuntos tornaram impraticáveis aqueles sistemas, que
surgiram os regimes representativos, no valor moderno da expressão. Entre os
ingleses isso ocorreu após a Restauração dos STUARTS, no reinado de
CARLOS lI, quando se delinearam, com razoável nitidez, àe um lado os
"tories", de outro os "whigs", aqueles defendendo os interesses dos grandes
proprietários rurais e as prerrogativas da Coroa; estes, os da nascente burguesia
urbana e de quantos pretenàiam limitar a autoridade do rei. Dai sairiam,
pouco a pouco, os Partidos Conservador e Liberal, o segundo hoje substituído
pelo Trabalhista quanto à sua penetração na eleitorado.

:\'os Estados Unidos, a bipartição ocorreu cem anos depois, em fins do
século XVIII. Não possuindo poder monárquico a defender ou limitar, grupa
ram-se os americanos na defesa da União contra a rebeldia dos Estados ou
na autonomia destes contra a interferência daquela. Centralização ou descen
tralização, a primeira simbolizada em HAMILTON, fundador do Partido
Federalista, antepassado do Republicano; a segunda sob a liderança de
JEFFERSON, cujos adeptos a princípio se chamaram republicanos, porém dos
quais proveio o atual Partido Democrático.

Em França, a despeito de haverem sido os seus publicistas do século XVIII
- sobretudo ROUSSEAU, MONTESQUIEU e SIEY,BS - os grandes idealiza
dores das democracias contemporâneas, foi somente após a Revolução e o
Império, durante a Restauração Bourbônica (1814 a 1830) que se implantou O

regime parlamentar e os partidos tomaram forma estável. No Brasil, isso ocor
reria durante a Regencia, mais precisamente com o Ato Adicional (1834) e
sua Lei Interpretativa (1840), ali aparecendo o Partido Liberal, que pugnava
pela maior autonomia das Províncias, e aqui o Conservador, que pretendia
limitá-las ao mínimo compatível com o sistema unitário do Império.

Em toda parte, porém, o aparecimento de fato dos partidos não determinou
a sua iWJtituciorUlliz.ação jurídica. Pelo contrário, so~re eles sempre incidiu
uma indisfarçável desconfiança. Por muito tempo, foram escarnecidos senão
hostilizados. Um pensador ingIes do século XVIII, HALIFAX, dizia que "a
ignorância abre aos homens a porta dos partidos e a vergonha, depois, os
impede de sair". Outro - DAVID HUME - confessava detestar os fundadores
de partidos "porquanto exercem uma influencia diretamente contrária à das
leis", HOBBES entendia que os partidos divididos entre si geram as sedições
e a guerra civil, fazendo triunfar o ódio e a violência. Para CONDüRCET,
eles "conservam cuidadosamente o fanatismo como um instrumento que cada
qual aguarda a vez de utilizar" e, para BALZAC, cometem, em massa, ações
infames que cobririam de opróbrio qualquer homem. Despedindo-se do povo,
cuja independência acabara de construir, WASHINGTON, no "Farewell
Address", aconselha-o a prevenir-se contra o espírito partidário. MARSHALL
afirmou que "nada rebaixa ou polui mais o caráter humano que um partido
político", e ALAIN diz que os partidos, transformando-se em máquinas de
pensar em comum, provocam a morte do pensamento.

Não é, pois, de estranhar que, existindo há mais de 300 anos, somente há
menos de 50 os partidos fossem afinal aceitos nos textos constitucionais. Até
hoje, eles não aparecem em ato algum do Parlamento ou da Justiça ingleses.
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Nos Estados Unidos, não figuram na Constituição Federal e apenas recente·
mente vão aparecendo em algumas estaduais. Em França, não merecem esse
destaque até a Carta elaborada no segundo governo do General DE GAULLE,
em 1958.

Finda, entretanto, a 11 Guerra, todos os países ocidentais que elaboraram
novas Constituições dedicaram aos partidos normas especiais. A Itália abriu
tal precedente, na Europa, em 47, e o Brasil, na América, em 46. ];: a defini·
tiva valorização dos partidos, que PAULO BONAVIDES cOl1sidera "o mais
significativo evento na função dos mecanismos democrátic~s contemporâneos".
Unânime, nesse sentido, a ciência política atual. Basta citar MAX WEBER,
ROBERT MICHELS, GEORGE BURDEAU, MAURICE DUVERGER entre
os estrangeiros; AFOt\SO ARINOS DE MELO FRANCO, FIN'TO FERREI
RA, FAVILA RIBEIRO, JOSAPHAT MARINHO, ACCIOLY FILHO, CO
TRIM NETO, PAULINO JACQUES, PAULO BONAVIDES, MANOEL GON
ÇALVES FERREIRA FILHO entre os nacionais.

1\0 Brasil, as Constituiçóes de 1824 e 1891 não incluíram uma s6 palavra
quanto aos partidos. Finda a Primeira República, COm a Revolução de 30, que
desfraldara a bandeira da legitimidade representativa, surgiu o Código Eleitoral
de 32, instituindo o voto secreto, a representação proporcional e a Justiça Elei
toral. A Constituição de 34 incorporou essas conquistas, porém, quanto aos
partidos, que permaneciam estaduais, apenas os mencionou no art. 170, e isso
mesmo para punir funcionários que os protegessem. A Carta de 37 ignorou-os
e o Estado Novo os extinguiu, em dezembro daquele ano. Finalmente, a
Constituição de 46 os institucionalizou em quatro artigos: o 40, assegurando
lhes representação proporcional nas Comissões parlamentares; o 48, conside
rando--os partes legítimas nas representações para perdas de mandato; o 119,
incluindo na competência da Justiça Eleitoral o seu registro e extinção; e o
141, § 13, vedando o funcionamento daqueles cujo programa ou ação contra
riasse o regime democrático, dispositivo no qual um ano depois se basearia o
fechamento do Partido Comunista.

A Constituição atual reserva-lhes todo o Capítulo IH do Título lI, com
um s6 artigo, o 152, alterado em 78 pela Emenda n9 11, e desdobrado, além
do preâmbulo, em 6 parágrafos, o primeiro cOm 4 e o segundo com 5 itens, o
que totaliza 14 díspositivos autônomos, sendo evidente que alguns deles ape·
nas não se transfonnaram em outros artigos para evitar a renumeração de
todo o texto constitucional. Aí estão fixados os princípios básicos para a orga
nização e as exigências para o funcionamento dos partidos. Aqueles são o res
peito ao regime democrático, a personalidade jurídica mediante registro dos
estatutos, a inexistência de vínculo cOm entidades estrangeiras, o âmbito nacio-
nal. Para funcionarem, necessitam a filiação de pelo menos 10% dos congressis
tas atuais ou 5% da votação para a Câmara Federal, distribuídos, no mínimo,
em 9 Estados, com 3% em cada qual. E, também, atuarem dentro do programa
aprovado pelo TSE, mantendo a disciplina partidária e a fiscalização financeira.
O § 59 estipula a perda do mandato ao Senador, Deputado ou Vereador que
for infiel ao seu partido,

Tais normas são complementadas pela Lei Orgânica dos Partidos Políticos
- 5.682/71, alterada pela 6.767/79 e regulamentada pela Resolução do TSE
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nQ 10.785, de 15 de fevereiro do corrente ano. Juntamente com o Código Elei
toral (Lei n9 4.737/65), a Lei das Inelegibilidades (Lei Complementar
nQ 5/70), a Lei dos Transportes e Alimentação (n\! 6.091/74) e a das suble
gendas (Decreto-Lei nQ 1.541/77) - eis aí as bases legais da nossa estrutura
política. Os partidos na Brasil deixaram de ser, assim, apenas uma situação de
fato. São pessoas jurídicas de direito público interno, a nível constitucional.
Resta impregná-los de simpatia, confiança e entusiasmo. Isso, entretanto, não
depende dos textos, mas sim das pessoas, de pessoas como nós e de atos como
este, em que nos reunimos para discutir a sua problemática, mas não para duvi
dar da sua existência, da sua utilidade e do seu vigor.

II - BI OU PLURIPARTIDARISMO

Quanto ao número de partidos, os regimes democráticos repartem-se entre o
bi e o pluripartidarismo. :e certo que existem países onde, momentânea ou
duradouramente, os partidos se reduzem a um s6 ou inexistem de todo. Em
ambas as hipóteses, é impossível enquadrar esses exemplos naquilo que denomi
namos democracia. A menos que se empregue essa palavra com outro sentido 
e isso ocorre freqüentemente - a unificação ou a ausência de partidos descarac
teriza aquele regime. Quanto à ausência, dela decorrem a impraticabilidade
eleitoral e, portanto, os governos de duração indefinida, quando muito utili
zando formas anacrônicas e duvidosas de consulta popular, como o plebiscito e
o referendum. Quanto ao partido único, é o companheiro predileto das ditaduras.
Seus casos típicos foram a Alemanha nazista, a Itália fascista, a Espanha falan
gista e Portugal corporativista. :\! certo que vários partidos únicos se dizem
transitórios, correspondendo a uma fase de implantação de novos Estados ou
de novos regimes. Foi, por exemplo, o que sucedeu na Turquia, sob KEMAL
ATATURK, de 1923 a 1946; está acontecendo no México, desde a segunda
década deste século, e em alguns países africanos ou asiáticos na período p6s
emancipação colonial. Essas transições históricas tanto podem explicar a supres~

são de qualquer partido como a sobrevivência de um só. Mas não deixam por
isso de ser anomalias que excluem, ainda que também transitoriamente, o regime
democrático. Referência específica merecem os partidos marxistas. Também eles,
em regra, se dizem transitórios, não porque devam ceder lugar ao pluripartida
rismo, mas sim porque representam a transição do socialismo ao comunismo. E
como, alcançado este derradeiro estágio, terão desaparecido quaisquer vestígios
das classes sociais, finda estará a ditadura do proletariado e inútil o partido que
era sua vanguarda. MAO TS:\!-TUNG resume esse pensamento quando afirma
que o pluripartidarismo é uma conseqüência do Estado burguês, onde cada
partido defende sua classe. Quando a classe operária assume o poder, torna-se
única e, portanto, apenas sobrevive o seu partido. Eliminada a luta social, todos
os seus instrumentos, inclusive os aparelhos estatais e os organismos partidá
rios, já cumpriram sua missão hist6rica e nada mais justifica sua existência.

Afastadas estas fórmulas extrademocráticas, devem ser examinados os siste
mas bi e pluripartidários. Os defensores do primeiro entendem que o dualismo
é o destino natural da divisão política. Tanto assim que, nas decisões finais, a
opção se dá sempre entre dual! hipóteses. Ainda que existam muitos partidos,
não há maneira de concluir discussão alguma nas assembléias senão votando
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IlS proposições. E como a matéria deve ser aprovada ou rejeitada, a pluralidade
aparente se transforma em dualUUu1e real. I\em se argumente com abstenções,
obstruções ou retiradas do recinto porque, no fundo, são apenas expedientes que
resultam indiretamente em apoÜlr ou combater o projeto. O bipartidarismo, en
tretanto, pressupõe que ambas as correntes aceitam as bases do regime. Aquela
que eventualmente governa há que considerar a outra cOmo sua sucessora ine
vitável, uma espécie de governo potencial, que pode ser combatido, porém
nunca ignorado ou desprezado. Sem essa possibilidade efetiva de alternância, o
sistema se desfigura. Os dois partidos se tornam ilusórios quando um sempre
domina e o outro é sempre dominado.

As duas grandes democracias anglo-saxônicas, a Inglaterra e os Estados
Unidos, são os exemplos clássicos de bipartidarismo. O jogo político, todavia,
difere substancialmente de uma para outra. Na Inglaterra, os partidos é que são
fortes, e não propriamente os líderes ou candidatos. Daí serem raras as mudan
ças violentas de votação entre dois pleitos. São partidos de ideologia ou de
opinião e uma parcela considerável do eleJorado a eles se filia, conhece seus
programas e acompanha permanentemente sua atuação. Nos Estados Unidos, os
partidos são o que MAX WEBER chama partidos de patronagem. ou seja,
"duas máquinas de eleger candidatos e ganhar eleições, fundadas mais no
compromisso que nO dogma". A filiação partidária é mínima, bem assim o inte
resse pela atuação dos representantes nos intervalos eleitorais, quando somente
atuam os caucus, os bosses e os lobyists, respectivamente comitês locais, chefes
de grupos (os nossos cabos eleitorais) e advogados que acompanham e pressio
nam os trabalhos legislativos. Quem ganha a eleição, em última análise, não é o
partido, é o candidato. Tudo depende do seu carisma, até mesmo do seu "char
me" pessoal, inclusive na televisão, para a qual não raro são preparados como os
atores para um espetáculo. Isso explica porque um CHURCHILL, na Inglaterra,
sendo governo, perdeu a eleição logo após ganhar a guerra e um KENNEDY,
nos Estados Unidos, a venceu, embora seu partido antes parecesse fortemente
minoritário.

O Brasil já conheceu tanto o bi como o pluripartidarismo. É verdade que a
subida e a descida, no Império, dos liberais e conservadores pouco ou nada
dependia da força eleitoral desses partidos, mas apenas da vontade, de resto bem
intencionada, do Imperador. Porém, isso não decorria do sistema, mas sim da
ausência de opinião pública organizada, da precária educação política do povo.
Daí a crítica desolada de RUI: "Os dois partidos normais no Brasil se reduzem
a um s6, o do poder". Mesmo assim, a experiência foi válida. Com todas as suas
deficiências, esses partidos simbolizaram o único regime parlamentar que, du
rante mais de meio século, manteve-se no Continente Americano. Foram escolas
de grandes estadistas, cujo sentimento cívico e madureza política não deslus
trariam qualquer Congresso civilizado. Um BERNARJ?O PEREIRA DE VAS
CONCELOS, um ZACARIAS, um RIO BRANCO, um NABUCO, um SARAIVA,
um COTEGIPE, um PAULINO, um OLlNDA, um FURTADO, um CAXIAS,
um OSÓRIO, um OURO PRETO, um SILVEIRA MARTINS. Em 1870, o dua
lismo partidário foi alterado pelo aparecimento do Partido Republicano que por
20 anos vicejou livremente sob PEDRO Il, até quando o depôs, em 89, não pelo
voto, o que teria sido impossível no Brasil do século XIX, mas pela soma dos des·
contentamentos oriundos das questões religiosa, servil e militar.
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Instalada a República, fragmentaram-se Os partidos. Uma das conseqüências
da Federação parecia aos seus implantadores tornarem-se os partidos estaduais,
e o País viveria quarenta anos de pulverização política e nenhuma autenticidade
na representação. A União necessitava dos Estados para tranqüilamente gover.
nar. O Presidente dava carta branca aos Governadores quanto aos problemas
locais e estes o apoiavam incondicionalmente no plano nacional. A isso CAMPOS
SALES chamou a política dos Governadores. O voto não era secreto nem pro-.
porciona!. Faziam-se as eleições por distritos, os antigos círculos do Império, di~

rigidas e apuradas pelas próprias mesas receptoras que o Governo nomeava por
indicação dos partidos dominantes e cujos resultados eram revistos nos Congres~

50S Estaduais ou Nacional, que pelos meSmOs partidos estavam controlados. Daí
as chamadas eleições a bico de pena, as atas falsas e as degolas do reconheci~

mento. Ou seja, eleições que não se tinham de fato realizado ou eleitores que
não haviam comparecido, já não falando das fraudes no alistamento e da coação
policial. Quando isso tudo não era suficiente para garantir os resultados preesta
belecidos, as Câmaras incumbiam-se de deputar afguns vitoriosos e substitui-los
pelos derrotados. Foi, por exemplo, o que aconteceu em 1930 com os deputados
aa Paraíba, eleitos soo a liderança de JOÃO PESSOA e degolados pelo Con
gresso submisso a WASHINGTON LUIZ. Houve vagas tentativas de organizar
partidos nacionais. FRANCISCO GLICltRIO fundou o Partido Republicano
Federal; PINHEIRO MACHADO, o Partido Republicano Conservador; RUI
BARBOSA, o Partido Republicano Liberal. E, mais fecundas que essas tentati·
vas, foram as tres campanhas que se desenvolveram em estilo nacional: a Civi
lista, de RUI contra HERMES, em 909/910; a Reação Republicana, àe NILO
PEÇANHA contra ARTUR BERNARDES, em 21/22; e a Aliança Liberal,
de GETÚLIO VARGAS contra JÚLIO PRESTES em 29{3O. Porém, tanto aque.
les como estas esbarraram em forças intransponiveis: o voto não era autêntico,
a apuração não era honesta, os partidos não possuíam outra influência além da
que lhes emprestava o calor governamental.

A legitimidade representativa foi exatamente um dos postulados da Revolu
ção de 30. E neste ano em que se comemora o seu cinqüentenário, se alguma.
homenagem ninguém lhe recusará é de havê-la instituido no Brasil. Quando, sob
a égide do Código Eleitoral de 32, elegeu-se, em 33, a Constituinte, conhecemos
pela primeira vez o voto secreto, a representação proporcional e a Justiça Eleito.:
ral. Poderiam permanecer - e permaneceram - muitas imperfeições, mas esta
vam lançadas as bases de um processo político confiável. Faltavam os partidos
nacionais. Além daquelas experiências pioneiras da Primeira República, algumas
outras surgiram durante a Segunda: o Partido Comunista, fundado desde 1922,
que inspirou em 35 a Aliança Nacional Libertadora, desapareceu logo depois,
ressurgiu em 45 e, apesar de extinto em 47, jamais deixou de atuar ideologica
mente; a Ação Integralista, de indole nitidamente totalitária, fechada em 1938;
e uma bizarra Legião Civica Brasileira, ensaiada durante o Estado Novo, porém
natimorta, pelo veto que as Forças Armadas logo lhe opuseram.

Excluídas essas formações esporádicas, os partidos nacionais apareceram
realmente em 1945. Finda e ganha a II Guerra, na qual o Brasil participara ao
lado das democracias, era impossível manter internamente um regime seme·
lhante àqueles que combatêramos na Europa. JOS~ AM~RICO e CARLOS
LACERDA rompem a censura da imprensa e lançam a candidatura EDUARDO
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GOMES. As eleições são marcadas para dezembro. Em maio, surge nOvo C6digo
Eleitoral, instituindo os partidos de âmbito nacional. Organizam-se oS primeiros
deles - a UNIÃO DEMOCRATICA NACIONAL, o PARTIDO SOCIAL DE
MOCRATICO e o PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO. De 45 a 65, du
rante 20 anos, prevalece o pluripartidarismo. Já não era tão fácil estruturá·los
como antes de 30, quando, diz JOÃO NEVES em suas Memórias, podia quem
quisesse fundar um partido como se abrisse uma loja. Mas ainda bastavam
50.000 eleitores, pelo menos em 5 circunscrições, a nenhuma pertencendo menos
de mil. Proliferaram as siglas ao sabor dessa facilidade. Em 65, quando o AI-2
os extinguiu, havia 13 partidos registrados, com representação parlamentar. Era,
sem dúvida, uma inflação, da qual resultava, como quanto à moeda, o declínio
do valor na proporção do aumento da quantidade. Pouco depois, o AC-4 esta
beleceu que as organizações sucedâneas aeveriam possuir pelo menos 120 depu
tados e 20 senadores. Estabelecia-se, de forma indireta, o bipartidarismo. Polari
zados entre os que apoiavam e os que combatiam o Movimento de 64, nasceram
a ARENA e o MDB.

A Constituição de 67 exigia 10% do eleitorado em dois terços dos Estados,
com o mínimo de 7% em cada qual, além de um décimo dos deputados e sena
dores. Praticamente, nOvos partidos eram inviáveis. A Emenda de 69 abrandou
aquelas exigências para 5% do eleitorado em 7 Estados, com o mínimo de 7% em
cada um deles. Como, entretanto, não estabelecia um período intermediário
entre a organização e o funcionamento, o óbice continuava intransponível. Foi
essa, de fato, a grande modificação trazida pela Emenda nQ 11, em 1978. A exi
gência de 10% dos parlamentares foi restaurada, porém se tornou cumulativa
entre deputados e senadores, e alternativa da votação de 5% do eleitorado, em
pelo menos nove Estados, com o mínimo de 3% em cada qual. A Lei nQ 6.767, de
20-12-79, completou essa diretriz, distinguindo fundação, registro provis6rio, re
gistro definitivo e funcionamento dos partidos nacionais. Cada qual dessas etapas
possui requisitos diferentes e nenhum partido, por enquanto, ultrapassou-as
todas. Estão fundados e provisoriamente registrados; no prazo de um ano, deve~
rão realizar convenções em nunca menos de 9 (nove) Estados e em um quinto
dos respectivos Municípios para aprovação dos manifestos, estatutos e programas
e eleição dos diret6rios e comissões executivas. Feito isso, estarão em condições
de obter o registro definitivo. Porém, o seu funcionamento ulterior ficou condi
cionado àquela alternativa: ou os fundadores representavam dez por cento do
Congresso Nacional e, nesse caso, independem das próximas eleições; ou nelas
deverão conseguir as percentagens constitucionais, sob pena de nulidade dos
votos obtidos e perda dos manáatos alcançados, sem prejuÍzo da manutenção do
registro para funcionarem quando vierem a obter os mínimos necessários. Segun
do as últimas informações de que disponho, estão--se estruturando, neste mo
mento, 6 (seis) partidos nacionais: - o POS, cOm 37 Senadores e 222 Deputados
federais; o PMDB, com 20 Senadores e 108 Deputados; o PP, com 8 Senadores e
63 Deputados; o PDT, com 12; o PT com 6 e o PTB com 2 Deputados, havendo;
ainda 2 Senadores e 7 Deputados que não se filiaram a qualquer dessas legendas.
Isto significa que apenas os três primeiros possuem desde já o funcionamento
assegurado, de vez que incluem mais de 10% do Congresso Nacional. Os três
restantes necessitam alcançar, no pleito de 82, as percentagens que a Constitui
ção reclama para, daí em diante, efetivamente funcionarem.
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III - VOTO ~1AJORITÁRIO OU PROPORCIONAL

No Brasil, desde o Código Eleitoral de 32, a representação na Câmara Fe
deral, nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras Municipais é escolhida pelo
sistema proporcional. Antes O era pelo majoritário, ou seja, em pequenas circuns
crições que, no Império, se chamavam de Círculos, e na F República, de Dis
tritos.

Há grande diferença entre os dois sistemas. Pelo proporcional, tomam-se de
terminadas circunscrições - o Estado para as eleições federais ou estaduais e o
Município para as municipais - e dentro delas divide-se o número de votos váli
dos pelo total das vagas a preencher. Obtém-se, assim, o quociente eleitoral.
Dividem-se, depois, os votos dados a cada partido por esse quociente, sabendo
se quantos representantes cada legenda conseguiu. Finalmente, a decisão de
quais são eles dependerá da preferência nominal decrescente que houverem
merecido dentro das votações dos seus partidos.

No sistema majoritário, o âmbito da circunscrição é bastante menor. Dentro
dela, cada partido apresenta apenas um candidato, de tal forma que a disputa
não se trava entre a lista total, mas somente entre aqueles que concorrem na
quela circunscrição. A conseqüência é que a eleição é sempre majoritária, quer
seja para os postos executivos ou para o Senado, como atualmente já ocorre,
quer seja para as Assembléias, ora eleitas pela fórmula proporcional.

Ambos os sistemas possuem defensores e críticos convictos, de cujos arguo
mentos destaco os mais impressionantes:

A) A representação majoritária é simples, estimula o bipartidarismo, faci·
lita a apuração e dificulta a fraude. Cera partidos fortes e governos estáveis.
Sobretudo, aproxima extraordinariamente o eleitor do candidato. Em âmbito
limitado, com um só disputante de cada partido, que se presume conhecido pes
soalmente de eleitor a eleitor, a escolha depende, em grau infinitamente menor,
do partido, da propaganda e dos recursos financeiros. Alguns autores, como
MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, julgam esse aspecto tão essen
cial para o aperfeiçoamento democrático que não hesitam, por ele só, em aceitar
todas as demais desvantagens do sistema distritaL Mas, por outro lado, a repre
sentação através desse processo pode ser infiel às várias correntes de opinião que
COncorram ao pleito. Podendo ser eleito alguém por maioria simples, em turno
único, como ocorre na Inglaterra e nos EUA, ou mesmo no segundo turno, como
se exige na França, a conseqüência é a mesma: ele eventualmente representa
apenas a minoria em relação à soma dos concorrentes derrotados. Não menor é
a dificuldade de distribuir com exatidão os eleitores pelos distritos, sobretudo
em um vasto País como o Brasil, onde há regiões com enorme densidade demo
gráfica e outras quase completamente desabitadas. Daj podem ad~ graves dis
torções. Mesmo na Inglaterra, com educação política multissecular e distribui
ção populacional homogênea, em território semelhante ao dos pequenos Estados
brasileiros, não têm sido raros os resultados contraditórios. Em 1951, por exem
plo, os trabalhistas obtiveram 13.900.000 votos, mas elegeram apenas 295 depu
tados, enquanto os conservadores, com 13.700.000, conseguiram 320 cadeiras e,
assim, compuseram o novo Cabinete, embora fossem minoritários perante o elei
torado. Há, pois, o risco de uma perigosa geometria eleitoral, frustrando as es-
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peranças e abalo.ndo a confiança popular, quando grande parte dos eleitores
compreende que seus votos nada influíram nOs resultados globais. Finalmente, a
disputa majoritária somente desperta interesse quando é duvidoso o êxito entre
os competidores. Nos distritos em que é possível prever com segurança quem
vai ganhar, o desânimo afasta das urnas os votantes ou, mesmo que sejam obri
gados a votar, afeta o ('ntusiasmo com que se dedicam à campanha pela prévia
inutilidade do seu esforço.

B) A representação pr0porcional é louvada porque traduz com maior fide
lidade o elenco completo das correntes disputantes. Todo voto é eficaz e nin
guém afinal aparece repre~entado por um congressista em quem não votou.
Favorece o pluripartidarismo e torna, assim, a vida política mais dinâmica e
menos sujeita a uma certa esclerose de que não raro padecem os velhos partidos
rígidos, alternando-se secularmente no poder. Além disso, qual~uer partido
possui nomes nacionais, regionais, estaduais, municipais e intermunicipais. Re
dllz'r a competição e o debate de idéias a um pequeno distrito pode amesqui
nhar injustamente os candidatos de prestígio mais amplo. A conseqüência inde
sejável seria a possibilidade de um grande líder não se eleger, ainda que pudesse
ser dos mais votados no Estado inteiro, apenas porque não seria majoritário em
qualquer distrito. A luta tenderia a ser sempre municipal, onde os problemas de
maior envergadura mereceriam menor apreço do que as miúdas reivindicações
locais. No outro prato da balança colocam-se severas reservas ao sistema pro
porcional. Da multiplicidade dos partidos resulta a instabilidade dos governos.
Quando nenhum deles, como é a regra, obtém maioria no Congresso, não é pos
sível administrar senão recorrendo a alianças, obtidas muitas vezes entre cor
rentes ideologicamente conflitantes, à custa de favores recíprocos que decepcio
nam os eleitores de ambas. Os pequenos partidos, na eleição ou no Parlamento,
transformam-se, por vezes, em fiéis da balança e impõem condições para seu
apoio que desnaturam o programa dos grandes. A representação proporcional
também pode conduz.ir à radicali:l.ação idcológka e exprimir uma luta de classes
que os regimes democráticos nada lucram em estimular. Por último, a sedutora
repartição dos lugares entre todas as legendas somente possui validade indiscutí
vel quanto ao número de representantes eleitos na primeira operação, isto é, na
divisão dos votos partidários pelo quociente eleitoral. Daí em diante, as difi
culdades são incontroláveis. As duas maiores são as de saber quais os escolhidos
e a de repartir as sobras da votação. A primeira comporta duas soluções: ou a
preferência depende da ordem estabelecida pelo partido ou da votação nominal
do candidato. Aquela evitaria as disputas sob a mesma legenda e, pelo menos
teoricamente, permitiria aos diretórios partidários enlistar seus candidatos con
forme o mérito que lhes atribuíssem. É óbvio o desinteresse que resultaria para
os colocados em lugares secundários. O voto nominal, sem dúvida. legitima a
escolha quanto ao eleitorado. Mas dele decorrem competições internas às vezes
mais ferozes que as travadas com os outros partidos. E se estes possuem em seus
quadros figuras de escol, pela cultura ou pela experiência, mas sem apelo elei
toral, torna-se impraticável enviá-Ias aos corpos legislativos, porque serão fatal
mente vencidas pelos companheiros bons de voto. Quanto às s.obras, vários méto
dos têm sido propostos para distribUÍ-las. No Brasil, prevalece a técnica da
maior média. Consiste em dividir os votos válidos de cada partido pelo número
de lugares que obteve mais um, cabendo à legenda que apresentar maior média
o lugar a preencher e repetindo-se a operaçâo até completar a bancada. São
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excluídos das sobras os partidos que não alcançarem o quociente eleitoral (Có
digo, art. 109). É, talvez, o processo menos imperfeito, o que não significa a
inexistência de graves falhas. Se o grande argumento da representação propor
cionaI é a fidelidaue à votação, há logo evidente incoerência em afastar das
sobras o partido que não atingiu o quoci~nte eleitoral. Admita-se, por exemplo,
que no Pará apurem-se 1.000.000 de votos válidos para a Câmara Federal. Ha
vendo 10 lugares, o quociente será de 100.000. Se uma legenda obtiver 99.000
sufrágios, que poderão ser inclusive dados a um só candidato, ele não se elegerá,
enquanto, pela repartição das sobras, outros partidos elegerão candidatos com
votação maciçamente inferior. Distorção inversa pode ocorrer dentro das legen
das que incluírem, ao lado de nomes de enorme prestígio, outros sem qualquer
expressão. Como os votos dados àqueles aproveitam a estes, no próprio quocien
te partidário, ou nas sobras, será possível aos quase desconhecidos capturarem
cadeiras em detrimento de candidatos com notório valor. Isso aconteceu nas elei
ções de 45, sobretudo graças à popularidade de GETÚLIO VARGAS, eleito
deputado em vários Estados, mas optando pela senatoria do Rio Grande do Sul,
o que permitiu transferir sua votação para candidatos que, doutra forma, não
teriam qualquer possibilidade de vitória. Foram os deputados de 200 votos, que
tanto descrédito geraram para o Congresso e para o regime.

C) O artigo 148 da Constituição estabelece (lue os tartidos políticos bra
sileiros terão representação proporcional, total ou pareia, na forma que a lei
estabelecer. Permitiu-se. assim, abrandar o sistema e são numerosas as sugestões
nesse sentido. Uma delas, creio que possuindo maior "chance", consiste em
estabelecer um processo misto, escolhendo parte da representação pelo sistema
proporcional e parte pelo majoritário. Se for bem concebido e executauo, talvez
possa combinar as vantagens dos dois. O risco, evidentemente, estará em acumu
lar os seus defeitos. :'>Jão é este o ensejo de debater essa idéia. Porém, desde
logo, não lhe faltam problemas a vencer. Como limitar os distritos? Havendo
várias disputas simultâneas - deputado federal, deputado estadual e vereador 
esses distritos serão os mesmos ou haverá uma divisão para cada pleito? Somente
um turno ou dois? Se apenas um, com seis partidos em formação, poder-se-á
imaginar um candidato majoritário eleito por uma parcela nitidamente minori
tária? Serão permitidas as coligações apenas para as vagas a serem preenchidas
pelo sistema distrital? E quantas serão essas vagas? Metade, um terço, dois ter
ços? Nas grandes capitais, como dividi-las? E nos imensos vazios amazônicos,
como agrupá-las? Aí estão alguns temas sobre os quais certamente se abrirá uma
intensa controvérsia tão logo os projetos de voto distrital comecem a tramitar.

* * *
Agradeço à ADESG este ensejo de estudo sobre certos aspectos palpitantes

da sistemática política brasileira. Não tive o intuito de abordá-los no seu conjun
to, nem mesmo de esgotar o tema fascinante da vida e morte dos partidos poli~

ticos brasileiros. Se de alguma fonua contribuí para despertar o interesse pelos
seus destinos, julgo que este encontro não foí inútil. Com eles, podemos refletir
sobre suas vicissitudes e incentivar sua melhoria. Nenhum cidadão lúcido, entre
tanto, deve esquecer que, sem eles. o regime democrático mergulha inexoravel
mente no pior dos infortúnios, que não é o de mantê-lo, meSmo defeituoso, po
rém o de extinguí-lo, ainda que a propósito de aperfeiçoá-lo.
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- Introduçio

o tema "função institucional do Ministério Público Federal" comporta,
parece-nos, à sua ilharga, o desdobramento de um trabalho sobre as garan
tias dessa instituição.

TrabB.1ho apresentado no I Encontro Nacional de Procuradores do. República, rea
lizado em S. José dOS Campos - S. Paulo. As conclusões, t~ndo sIdo postas em votação.
na forma regimental, mereceram e.provaçAo do plenário.
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Quem quer que se debruce no estudo da função há de sentir a imperiosa
necessidade da existência de garantias, que sirvam de apoio, de sustentáculo.
Nenhuma função institucional, dentro do Ministério Público, poderá ser
exercida em toda plenitude ou em qualquer circunstância, se deficientes ou
inexistentes são as garantias postas à disposição de seus membros.

No momento em que a sociedade nacional experimenta uma nova fase
de conduta política, ensejando maior adequação de interesses no binômio
indivíduo-Estado; quando a atividade político-partidária segue os rumos de
um pluripartidarismo mais consentâneo com as variegadas aspirações ideo
lógicas, dando mostras de que o tenro arbusto da democracia se esfolha, é
oportuno que se volte a debater, através de um estudo crítico, a temática
das garantias do Ministério Público. ..

Acrescente-se, ainda, que não apenas no seio da classe política que
compõe o Legislativo, mas, também, em diversos segmentos da nossa socie
dade e, até mesmo, de certa forma, na órbita do Executivo, vinga a idéia de
se convocar uma assembléia constituinte para que daí exsurja nova ordena
ção jurídico-constitucional.

Diante de todas essas circunstâncias, queremos crer em pauta deva ser
colocado o tema das garantias que poderá, objetivamente, ser encampado
pelo legislador constituinte ou, se tal não ocorrer, em segundo momento,
pelo poder reformador.

No aspecto da matéria que intitula este trabalho, a situação permanece
praticamente a mesma, desde quando, a partir de diversos estudos, ecoaram
diversos brados do âmago do I Congresso Nacional do Ministério Público,
realizado, como o atua, no grandioso Estado de São Paulo. São decorridas
de lá para cá quase quatro décadas e a auscultação do legislador foi avara.
Nem mesmo em um texto constitucional que se pretendeu mais democrático
em toda trajetória do nosso direito, o de 18-9-1946, houve acolhida dos jus
tos e jurídicos reclamos que interessam não apenas à instituição, mas a toda
a sociedade.

Quanto à relevância das atribuições do Ministério Público, é despiciendo
mergulharmos em especificações e análises, para trazermos à tona uma série
de elementos atestantes do elevado grau de sua importância. Bastaria relem
brarmos a sintética e compreensiva referência de RUI BARBOSA, ao dizer,
em Atos Inconstitucionais do Congresso e do Executivo, que o órgão do Mi
nistério Público é "rigorosamente a personificação de uma alta magistra
tura" .

Se relevantes são as atribuições do Ministério Público, relevante se
torna o tema das garantias que devem existir para armá-lo, tornando-o
engrandecido, diante do poder político, econômico ou social stricto sensu.

De maneira estritamente objetiva. trataremos da matéria.
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2 - Tipos de garantia

Exercendo o Ministério Público, precipuamente, suas atribuições junto
ao Poder Judiciário, ex vi de disposição constitucional (art. 94), devemos
tomar como parâmetro as garantias deste para fixarmos as daquele, fazendo
se as devidas adaptações.

Consultando-se os arts. 113 e 115 da Constituição Federal, podemos
classificar as garantias do Judiciário em dois tipos principais: institucionais
e funcionais. As primeiras visam, essencialmente, a instituição judiciária de
forma englobada; não se objetivam parcelas do Poder, mas colima·se o todo.
As últimas dirigem-se, diretamente, aos membros do Judiciário para prote
gê-Ios, alcançando, dessa forma, a própria instituição. Não se trata, no en
tanto, de privilégios pessoais, porém, de preservação da independência fun~

cionaI.

São garantias institucionais: a) eleição dos presidentes dos Tribunais e
demais titulares de sua direção; b) organização dos serviços auxiliares dos
Tribunais, cabend<rlhes o provimento dos cargos e a propositura ao Legisla
tivo da criação ou da extinção de cargos e fixação dos respectivos vencimen.
mentos; c) elaboração dos regimentos internos.

São garantias funcionais: a) vitaliciedade; b) inamovibilidade e c) irredu·
tibilidade de vencimentos.

3 - Situação atual do Ministério Público

Do ângulo do jus positum constitucional, as garantias dos membros do
Ministério Público se resumem em: a) estabilidade, após dois anos de exer
cicio, impossibilitando demissão, a não ser mediante sentença judiciária ou
processo administrativo em que seja facultada ampla defesa; b) impossibili
dade de remoção, a menos que haja representação do Procurador-Geral fun
damentada em conveniência do serviço.

Se se quiser estender mais o conceito de garantia, pode-se acrescentar
a obrigatoriedade de organização do Ministério Público em carreira e a
admissão ao cargo, através de concurso público de provas e títulos.

Nada mais existe nos três artigos em que se desdobra a Seção VII do
Capítulo VII do vigente Texto Constitucional.

A atual Lei Orgânica (1.341, de 30-1·1951) não adiciona qualquer outro
princípio, ou norma, garantidor em beneficio dos membros do Ministérilo
Público. Limitou-se a repetir os dispositivos da Constituição de 1946 (em
essência os mesmos da Carta vigente), detalhando certos aspectos e evitando
dúvidas, ao esclarecer particularidades várias.

Em termos de garantias específicas, podemos afirmar, sem qualquer
paradoxo, que o Ministério Público está desprotegido, entregue à própria
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sorte e se maiores conseqüências, por acaso, não se efetivaram, credite-se,
exclusivamente, a circunstâncias contornáveis de uma ou de outra forma.

Quanto à estabilidade, a norma inserta no § 1Q do art. 95 da Constitui·
ção é inteiramente supérflua, embora seja de sabença geral o princípio her
menêutica de que, em um texto legal, não se devem presumir palavras inú
teis, obedecendo-se ao brocardo latino verba cum eHectu sunt accipienda,
como esclarece CARLOS MAXIMILIANO (1), quanto mais normas desneces
sárias. Mas, recolha-se o disposto nos arts. 100 e 105, n9 lI, da referida Lei
Maior e coteje-se com a mencionada norma.

o art. 100 giza:

"São estáveis, após dois anos de exercício, os funcionários no
meados por concurso."

O art. 105 reza, complementando, verdadeiramente, a disposição an
terior:

"A demissão somente será aplicada ao funcionário:

I - vitalício, em virtude de sentença judiciária;

II - estável, na hipótese do número anterior ou mediante
processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa."

Não há dúvida de que o membro do Ministério Público tem a qualidade
de funcionário público. Basta que atentemos para a observação que oferece
MARCEL WALINE:

"Sous ces réserves, on peut caractériser le fonctionnaire par
deux traits:

1Q) TI participe à la gestion des services publics en régie.

29) Cette participation est normale et non accidentelle. Elle
consiste dans l'occupation d'un poste régulier, occupation qui est
eIle même d'une permanence au moins relative. En fait-même, le
fonctionnaire fait, de cette participation à la gestion des services
publics, sa carriere." (2)

Ora, se os órgãos do Ministério Público são funcionários estatutários,
evidente que as normas constitucionais, inseridas na Seção VIII - Dos FUn
cionários Públicos -, são aplicáveis àqueles, desde que não haja incompa
tibilidades. Assim, se existem normas específicas, relativas ao Ministério

(1) Hermenêutica. e Aplica«}io do Direito, 9." ed., Rio de Janeiro, Forense, 1979,
pág. 250.

(2) Manuel IUémentaire de Droft AdmInlst!'atif. Paris, Librairie du Recuel1 Sirey. 1936,
pág. 344.
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Público, não se há de pretender que as normas gerais a respeito dos funcio
nários públicos sejam chamadas à colação, quando houver interesse do
Ministério Público.

No caso em tela, existem duas normas que, identicamente, dispõem
sobre a estabilidade dos funcionários estatutários em geral e dos membros
do Ministério Público. Dessa forma, há de se afirmar que a norma referente
aos órgãos do Ministério Público é uma demasia, no Texto Constitucional,
pois sua inexistência não acarreta qualquer alteração quanto à estabilidade
dos mesmos. Não havendo o tratamento específico, sem qualquer esforço
interpretativo poderia ser invocada a norma geral aplicável aos funcionários
estatutários. O resultado seria o mesmo. O objetivo perseguido seria alcan
çado de uma ou de outra maneira.

O inverso, entretanto, é que não seria verdadeiro. Isto é, se inexistente
a norma relativa aos funcionários estatutários em geral, e existente aquela
referente ao Ministério Público, a conclusão seria a de que só os órgãos dessa
instituição poderiam ser beneficiados pela garantia. Inaplicável seria aos
funcionários públicos de forma genérica.

Há de se concluir, assim, que a norma inserida no § 1Q do art. 95 que
trata do Ministério Público é desnecessária, pois a protegê-Io estão as nor
mas dos arts. 100 e 105, n9 n.

Quanto à denominada irremovibilidade, o dispositivo constitucional é
suficientemente claro para deixar transparecer que a regra protetora é
tênue e, em verdade, em matéria de garantia, apresenta-se falha e impotente.

Está expresso que a remoção do órgão do Ministério Público poderá
efetivar-se sempre que haja "conveniência do serviço", dependendo de repre
sentação do Procurador-Geral da República.

O conceito de "conveniência de serviço" envolve mérito administrativo,
ou seja, não há um critério de legalidade para se aferir a necessidade, ou.
não, do serviço. Não é dÜÍcil ao Poder Executivo efetivar uma remoção,
baseando-se no dispositivo constitucional, ainda que, do ponto de vista da
realidade administrativa, haja até inconveniência. Note-se que o constituinte
nem ao menos fez referência à necessidade do serviço, tornando-se, assim,
muito mais maleável aos caprichos do poder a fórmula consignada.

Adotando-se regra de interpretação constitucional, expressa, principal
mente, por LINARES QUINTANA, quando diz que "Las palabras que
emplea la Constitución deben ser entendidas en su sentido general y comun,
a menos que resulte claramente de su texto que el constituyente quiso refe·
rirse a su sentido legal técnico;" (3) o conceito de conveniência deve ser bus
cado não no tecnicismo jurídico, porém, no pr6prio linguajar comum. Dessa

(3) Tratado ele la Cieneia deI Dereeb.o CoDBtltuclonal Ar,enUno y Comparado. Buen06
Aires, Alta, 1953, t. lI, pág. 474.
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forma, consultando tal verbete no Dicionário de Caldas Aulete, encontramos
esta explicação "qualidade do que é conveniente; utilidade, interesse, lucro".

Por ai se nota que à administração pública foi deixada uma larga mar·
gem de apreciação, permitindo flexibilidade de tal monta que, sob o pálio
da "conveniência de serviço", se pode proceder a uma inegável punição do
órgão ministerial - permita-se o termo -, sem forma, nem figura, dando·se
asas ao arbítrio. As veleidades dos detentores eventuais do poder poderão
ser satisfeitas, usando-se, maquiavelicamente, a disposição constitucional.

Poder·se-ia redargüir, sem êxito, é bom que se diga, que o Judiciário
cortaria o pano de fundo da farsa que fosse arquitetada, quando solicitada
a prestação jurisdicional.

Entretanto, é matéria pacifica, em nossa jurisprudência, e assente, na
doutrina nacional, que ao Judiciário escapa todo e qualquer controle que
não seja de legalidade.

Doutrina CASTRO NUNES, embora apreciando, especificamente, o "ato
impugnado do ponto de vista da argüição" frente ao mandado de segurança:

"A trilogia é, pois, a seguinte: legalidade, moralidade, oportu
nidade. Só esta última constitui, mesmo no sentir dos mais avança
dos, o reduto da discricionariedade. A moralidade se enquadra na
legitimidade dos fins ou dos motivos determinantes da decisão.

A conveniência se define pela conveniência pública, pelos fins
superiores do interesse público. Se patente a oposição entre a fina·
lidade objetiva em concreto e a finalidade legal do ato, indevida
terá sido a aplicação da lei e, portanto, ilegal o ato" (4).

E necessário, assim, como explicado pelo jurista, que se diagnostique
uma "patente" divergência entre a finalidade real e a legal do ato praticado,
para que se chegue à verificação da ilegalidade do ato. Se não se consegue
apontar a divergência, se não se descerra o manto, ainda que diáfano, da
pseudo "conveniência de serviço", o ato não será invalidado. Vê-se, pois, a
extrema dificuldade que existe para o prejudicado demonstrar a ilegalidade
do ato que se contém na faixa do mérito administrativo.

HELY LOPES MEIRELLES é mais preciso:

"O que se nega ao Judiciário é a faculdade de manifestar-se
sobre a conveniência, oportunidade e justiça da medida discricio-
nária da Administração Pública. Discrição é faculdade de escolha,
dentre os vários critérios permitidos pela lei. Se, dentre esses, o
administrador escolheu um, não cabe ao Judiciário indicar outro
como mais oportuno, conveniente ou justo. Isso seria substituir um
juizo de oportunidade por outro. Em tal hipótese, à justiça comum

(4) Do Mandado de Se&"Uranç., 7.8 ed., Rio de Janeiro, Forense, pág. 147.
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só é licito verificar e dizer se o critério adotado se inclui entre os
permitidos pelo ordenamento juridico vigente, ou se o contraria.
Nada mais" (5).

Não nos parece exagerado afirmar que a disposição constitucional só
protege o órgão do Ministério Público, quando a perseguição que lhe queira
ser movida estiver mal encoberta, através de uma remoção baseada em
representação desfundamentada ou deficientemente fundamentada. Se, no
entanto, com aquele mesmo objetivo espúrio, o representante se esforça em
realizar uma fundamentação, embora falsa, certamente o ato vingará, sub
traindo-se à nulidade que poderia ser decretada, em outra circunstância.

O Judiciário não poderá, assim, exercer com eficácia, autêntico controle
sobre o ato administrativo, permanecendo, apenas, como verdade doutrinária
a afirmativa, como a de PONTES DE MIRANDA, de que "há controle ju<ll·
cial, em ação de mandado de segurança, ou em ação constitutiva negativa
dessa motivação e da verdade dessa conveniência" (6).

4 - Garantias institucionais

Para que se configure a independência institucional do Ministério Pú·
bIíco, algumas garantias são indispensáveis.

O ponto mais vulnerável, que agride institucionalmente o Ministério
Público, é quanto às livres nomeação e demissão do seu chefe pelo Presiden..
te da República.

A nomeação do Procurador-Geral da República, nos dias que correm,
é mais livre do que no período anterior à promulgação da Emenda Cons~

tucional nQ 1, de 17-10-1969. Isto porque, antes dessa reforma, o nome do
Procurador-Geral passava pelo crivo do Senado Federal. Atualmente, supri
miu-se a manifestação da aludida Casa Legislativa, mantendo-se a demíssíbi
lidade ad nutum.

PONTES DE MIRANDA propôs:

"Aqui fica, de lege ferenda, o nosso voto contra o rebaixamen:
to de uma das mais delicadas missões da República. Precisa ser
eleito, e não nomeado e demissivel" (7).

Não esclareceu o eminente jurista que tipo de eleição, nem quem se
riam os eleitores.

(5) Direito AdmlnJafnti"Vo BnsiIeiro, 2.- ed., 8. Paulo, Rev. dos Tribuna.1B, 1966, pág. 223.

(6) ComeDtárioe à CODStitul~ de 1967 eom a Emenda n.o I, de 1969, São Paulo,
EcUtora Revtsta dos Tribunais, 1973. t. DI, pág. 410.

(7) Op. cit., t. lII, págs. 409/410.
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Entendemos que o melhor processo é realmente o de eleição, assim
como é estabelecido para a direção dos tribunais do Judiciãrio. Os eleitores
deveriam ser todos os órgãos do Ministério Público Federal que realizariam
uma lista tríplice de nomes de componentes, exclusivamente, da mesma
instituição. Tal lista seria apresentada ao Presidente da República para
escolha. O mandato do Procurador-Geral deveria ser por um lapso de tempo
igual à metade do período presidencial. Atualmente, seriam três anos.

Justüicar-se-ia essa proposição pela simples razão de que, nos próprios
quadros do Ministério Público, existem elementos capazes de assumir sua
chefia. O processo de eleição seria altamente democrático e a escolha pelo
Presidente da República não lhe retiraria parcela de contribuição, já que
sua apreciação dar-se-ia de um ângulo externo. O lapso de tempo do mano
dato, se fosse equiparado ao do Chefe da Nação, seria extenso demais - seis
anos - para a função. Permitir-se-ia renovação.

Quanto à organi7.ação dos serviços internos do Ministéric Públko, a
este, exclusivamente, deveria estar afeta. O provimento dos cargos caberia
a si. A criação e a extinção dos cargos, assim como fixação de vencimentos,
deveriam resultar de propositura da instituição ao órgão legislativo.

Dessa maneira, retirar-se-ia, em grande parte, ao Ministério Público a
condição de apêndice do Ministério da Justiça. Do ponto de vista institucio
nal, essas garantias proporcionariam uma autonomia benfazeja ao desen
volvimento das atividades e exercício das funções dos órgãos do Ministério
Público.

5 - Garantias funcionais

Como vimos no item 2, existem três garantias constitucionais em bene
ficio dos magistrados: a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade
de vencimentos.

Todas as três garantias têm por fim essencial, no dizer de ORLANDO
GOMES, em tese apresentada à VI Conferência Nacional da Ordem dos Advo
gados do Brasil, sob o título Advocacia e Prerrogativas Constitucionais da
Magistratura, "assegurar a independência dos juízes para que exerçam, sem
subordinação e sem medo, a função que lhes incumbe" (pág. 6).

São garantias fundamentais para o desempenho das atividades judican
tes sem subserviência aos poderosos, sem serpentear, moralmente inverte
grados, diante do poder politico. Impõem-se como razão da própria dignidade
funcional.

Disse CESAR SALGADO, em conferência proferida em torno da sin
gular figura de CAMPOS SALES - precursor da independência do Ministé
rio Público -, em 1961, na sede do Instituto Geogrãfico e Histórico de São
Paulo: "Órgão da soberania do Estado e não órgão do Governo, o Ministério
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Público impõe-se-nos como detentor de prerrogativas dessa mesma sobera
nia, inerentes ao exercício de suas atribuições primordiais."

ALFREDO VALLADÃO, nos idos de 1914, em trabalho intitulado Minis.
tério Público junto ao Tribunal de Contas, cuja publicação ~m excerto se
acha na obra O Ministério Público, Quarto Poder do Estado e Outros Estudos
Jurídicos (Livraria Freitas Bastos, 1973), afirmava categórico: "Muito mais
que um agente, e, mais, ainda, do que um representante, o órgão do Minis
tério Público é um magistrado. Certo, um· magistrado:

a) na acepção própria da palavra, entendem alguns;

b} na acepção translata, entendem outros" (pág. 27).

E mais adiante esclarece o jurista:

"Mas, se o órgão do Ministério Público não é propriamente
um magistrado, se não pertence ao Poder Judiciário, se não exerce
a magistratura iudicante, é contudo um magistrado, na acepção
translata da palavra.

Esta, a sua denominação consagrada e para exprimir a supe
rioridade das funções que ele exerce" (pág. 30).

A doutrina mais avançada, no campo da processualística penal, nega
ao Ministério Público a qualidade de parte ou, quando muito atribuiu-lhe a
condição de parte instrumental (CARNELUTTI).

Há legislações, como a italiana, que colocam no mesmo plano adminis
trativo as posições de juiz e de órgão do Ministério Público.

Diante dessas circunstâncias, resta-nos apreciar se existe compatibilida
de, ou melhor, se há possibilidade de adequação das garantias funcionais
dos magistrados aos membros do Ministério Público.

5 . 1 - Vitaliciedade

Essa garantia coíbe a perda do cargo de juiz, a não ser que se efetive
através de sentença judiciária. Evidente que exceções existem, tais como na
hipótese de exoneração a pedido, aposentadoria compulsória e invalidez com
provada.

Se se adotar essa garantia para proteger o órgão do Ministério Público,
não haverá qualquer inadequação. Pelo contrário. A instituição só tem que
ser favorecida.

Mastando-se a incidência da demissibilidade mediante processo admi
nistrativo, exime-se o órgão do Ministério Público na influência do chefe do
Executivo. Retira-se deste o poder decisório para determinar, ou não, a de-
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mISsao do órgão ministerial. A vantagem é manifesta, pois não ficará o
membro do Ministério Público sujeito à vontade do chefe estatal, evitando
se, assim, que este se utilize de expediente que conduza à redução ou extin
ção de sua independência.

O deslocamento do processo e julgamento para o âmbito do órgão juris
dicional que tem competência para processar e julgar delitos praticados pelo
órgão de Ministério Público é a maneira mais efetiva de se protegê-lo. Da
mesma forma que se dã aos membros do Ministério Público essa prerroga
tiva de natureza processual penal por se achar mais conveniente, deve-se
outorgar a garantia da vitaliciedade.

O vislumbre dessa garantia, infelizmente, não foi sentido pelo I Con
gresso Nacional do Ministério Público, em 1942 (Anais, vol. X, pág. 74), que,
em suas conclusões, pretendeu o retorno da disposição constitucional de
1934 (art. 95, § 39) - de conteúdo idêntico à da vigente -, pois o consti
tuinte de 1937 despiu o Ministério Público dessa garantia, relegando-o a
plano de quase absoluto esquecimento. :e: explicável e compreensivel o timido
comportamento daqueles congressistas, ao pretenderem o minimo (processo
administrativo com ampla defesa), porque, na situação vexatória em que se
colocara a instituição, o minimo teria um valor de máximo (vitaliciedade).

Hoje, entretanto, o Ministério Público não se deve contentar com o
menos, permanecendo inerte, porém pleitear o mais, uma vez que, do ângulo
juridico, é perfeitamente compativel a garantia da vitaliciedade com a fun
ção de membro do Ministério Público.

5.2 - Inamovibilidade

Essa garantia objetiva subtrair o juiz da possibilidade de ser deslocado
da comarca onde exerce a função judicante. Veda ao Executivo, ou mesmo,
ao próprio órgão hierarquicamente superior ao magistrado, a transferência,
a seu alvedrio, do mesmo de uma comarca para outra.

Diz JOS:e: AFONSO DA SILVA que a garantia sob enfoque se refere "à
permanência do juiz no cargo para o qual foi nomeado, não podendo o gover
no designar.lhe outro lugar, onde exerça sua função, nem o tribunal a que
está administrativamente subordinado..." (8).

Exceção, contudo, existe no art. 113, n9 lI, da Constituição, que permite,
por motivo de interesse público, a remoção do juiz, desde que se proceda
na forma de seu parágrafo terceiro.

Vimos que o órgão do Ministério Público pode ser removido, mediante
representação do Procurador-Geral, fundamentada em conveniência do ser
viço (art. 95, § 19, da Lei Maior). Pode-se dizer que, de certa forma, a regra
é a removibilidade ...

(8) Curso de Direito Constitucional PosItivo, S. Paulo, Editora Revista dos Tribunais,
1976, vol. 1. pAg. 144.
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Do cotejo entre as duas disposições, claramente se percebe que o ma
gistrado se acha, no particular, em plano superior, e a conseqüência de uma
indisposição entre um órgão do Ministério Público e um juiz poderá ser a
remoção do primeiro.

Ao invés de se estabelecer a falsa fórmula da irremovibilidade, deve-se
fixar a garantia da inamovibilidade, afastando-se a inconveniente represen
tação.

Do ponto de vista jurídico, a compatibilidade da garantia com a função
do órgão do Ministério Público é perfeita, nada existindo que possa servir
de recomendação em sentido contrário. Não há, também, por que se excep
cionar a garantia que deve ser estabelecida em sua inteireza. Se a exceção
que atinge os juizes não chega ao ponto de quebrar a garantia, em razão
da exigência de requisitos impostos pela norma constitucional, o mesmo não
se poderá dizer quanto aos órgãos do Ministério Público, em virtude da
inexistência, verbi grafia, de um extenso órgão colegiado. Assim, melhor
será, para a efetividade da garantia, que brechas não sejam colocadas.

A remoção compulsória só deve ter abrigo, sob a forma de sanção dis
ciplinar, prevista, expressamente, em determinadas hipóteses de ilícito admi
nistrativo. Fora daí é demasia, revelando grave vexame para o removido
que terá de se deslocar, dentro da atual conjuntura organizacional, da capi
tal de um para a de outro Estado.

MARIO DIAS admite - desde que não se atinja o máximo - o mini·
mo, ou seja, em suas próprias palavras: "a remoção do membro do Ministé
rio Público, por "conveniência do serviço", deveria ser da competência do
Procurador-Geral, mas com um recurso para um Conselho Superior" (9).

Parece-nos que essa fórmula só seria de se acolher, no caso de impos
sibilidade jurídica de adoção da garantia da inamovibilidade. Não havendo,
como não há, injustificável o meio-termo.

5.3 - Irrredutibilidade de vencimentos

A garantia da irredutibilidade protege o magistrado do ponto de vista
econômico lato sensu. Evita que o Executivo, através de um simples decreto,
reduza-lhe os vencimentos, na tentativa de pressioná-lo à satisfação de seus
desígnios.

Ex vi de norma constitucional, só é possivel redução de vencimentos em
virtude da incidência de impostos gerais, incluindo-se, obviamente, o de
renda e os impostos extraordinãrios, que forem instituídos apenas no caso
de iminência ou efetividade de guerra externa.

(9) Ministério Público Brasileiro, 2.8 00., Rio de Ja.neiro. JOSé Konfino - Editor. 1955.
t. 1, pág. 59.
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De toda conveniência seria que os órgãos do Ministério Público estives·
sem sob a tutela de uma norma constitucional, que os protegesse contra
possíveis pressões de ordem econômica. Não se pode exercer independência
em toda plenitude, se o fator econÔmico arrasta o funcionário a implorar
perante o Executivo a não redução de seus vencimentos.

Apreciando a garantia que aqui estamos a tratar, dizia PONTES DE
MIRANDA:

"A vitaliciedade sem irredutibilidade de vencimentos seria
garantia falha. Aqui se tiraria parte do que ali se assegurou: a in
dependência econamica, elemento de relevo, que muitos reputam o
maior, da independência funcional" (lO).

Se se advoga a vitaliciedade para o órgão do Ministério Público, igual
comportamento deve ser adotado quanto à proteção de seus vencimentos.

Note.se que, nos dias atuais, além de o Ministério Público estar ao desa..
brigo da irredutibilidade de vencimentos, ainda se deve estar atento para
distorções como o estabelecimento de gratificação de produtividade ...

Do ângulo jurídico é perfeitamente ajustável a garantia enfocada ao
órgão do Ministério Público, tanto que a Súmula 321 do Supremo Tribunal
Federal considera vãIida a adoção dessa garantia pelo poder constituinte
decorrente. Reza, expressamente, a aludida Súmula: "A Constituição esta·
dual pode estabelecer a irredutibilidade dos vencimentos do Ministério Pú
blico."

6 - Conclusão

6.1 - Na atual conjuntura nacional, onde hã possível convocação de
uma assembléia constituinte, deve ser pleiteado o disciplinamento constitu
cional do Ministério Público.

6.2 - O Ministério Público Federal frente ao jus positum. em termos
de garantia, sÓ se diferencia do funcionalismo público em geral no caso de
remoção que depende de representação, baseada em "conveniência de ser·
viço".

6.3 - As garantias institucionais da Magistratura podem ser trazi·
das, com as necessárias adaptações, para proteger o Ministério Público, dan
do·lhe maior independência.

6.4 - As garantias funcionais que servem à Magistratura podem ser,
sem necessidade de qualquer adaptação, adotadas em relação ao Ministério
Público.

<lO) Comentário. & cmutitulçio de IlMB, 3.- ed., Rio de Janeiro. Editor Borsoi, 1960.
t. nI, pâg. 176.
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Juizado de instrução francês:
subsídios para sua adoção
pelo Direito brasilei ro

CARLOS ALBERTO PROVENCIANO GALLO

Bem-aventurados os que têm fome
e sede de justiça, porque serão fartos.

(JESUS CRISTO, Evangelho se
gundo São Mateus'>

Bem-aventurados os perseguidos por
causa da justiça, porque deles é o
reino dos céus.

(JESUS CRISTO, Evangelho se
gundo São Mateus.)

Justo és, ó senhor, retos são os teus
juízos.

(DAVI, Salmos'>

A tua Justiça é uma justiça eterna,
e a tua Lei é a verdade.

(DAVI, Salmos.)

o aperfeiçoamento do Poder Judiciário não só é dever das pessoas
que compõem a organização estatal, mas também de todo cidadão
livre, mediante expressão de seu pensamento.

Função tradicional do Estado é fazer reinar a ordem entre os
individuas e, para que isso ocorra, deve intervir nos litigios acaso exis
tentes, que fazem distanciar os homens, e cuja reiteração traz ameaça
à ordem pública, à paz social e à tranqüilidade do ser.

O Estado deve prover aos individuos que a ele pertencem a segu
rança necessãria, a fim de banir de seu território o exercicio arbitrário
das próprias razões, a vingança privada, o principio odioso do "olho
por olho, dente por dente". As falhas do Poder Judiciário e a sua não
correição implicam a volta à justiça privada, à justiça de grupos; o
Estado tornando-se impotente, enfraquecido perante estes, quando é
evidente que, em questões penais, deve organizar-se ele próprio, mu-
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nindo-se de meios para regular os conflitos, através de uma justiça
rápida, elevando a crença em seus tribunais, fazendo com que os seus
jurisdicionados neles acreditem e acatem suas decisões, com verdadeira
submissão. Estado sem responsabilidade não é um verdadeiro Estado.

A volta à justiça privada significaria a adoção do arbítrio puro e
simples, seria retroagir a limbos obscurantistas de um impropriamente
chamado direito penal. Ora, temos de convir que essa fase tão degra
dante, tão aviltante, tão infamante desse direito deve ser afastada
de nossa mente.

Dois ideais são perseguidos pelos indivíduos: o da segurança e o
da justiça. Os ideais de segurança e o de justiça hão de estar sempre
garantidos pelo Estado. Se assim não o for, este começa a desmoro
nar-se. Os indivíduos que o lntegram, já não mais acreditando nos
governantes, desobedecendo sistematicamente a lei, encontrando meios
para burlá-la, darão enlevo ao caos e à anarquia.

Como assinala CASAMAYOR. "os juízes têm sido acusados de
cometimento de tolices, os policiais de brutalidade... São eles tradi
cionalmente funcionários (mesmo que essa palavra não seja tomada
em seu sentido jurídico estrito), sua existência não é fundada na noção
de proveito, não são sequiosos do futuro. Praticam enfim sua arte
sobre populações muito diversas ... "

"A Justiça, continua aquele autor, deve aceitar terminar uma
grande conversão ... 1: preciso que paralelamente e cada vez mais a
competência da justiça se consagre ao homem ... Ao invés de impor
quadros abstratos, é preciso ir ao encontro das correntes profundas
do pensamento, é necessário identificar as relações humanas, é preciso
colocar toda a luz sobre os objetivos. Desde então, as formalidades
ordena.m-se como uma fazenda em torno de uma cintura bem feita."
(CASAMAYOR, A Justiça, o Homem e a Liberdade, Arthaud, Paris,
1964).

Ora, impõe-se a adoção do juizado de instrução no processo penal
brasileiro. Tome-se por base o que ocorre no direito francês, aplicando
se, todavia, esse instituto às peculiaridades de nosso direito, já que não
se pode entender que é incompatível com ele em sua essência. Ademais,
considere-se o arcaísmo das instituições processuais penais no Brasil
em que sua pouca melhora é devida a uma artificiosa e engenhosa
construção jurisprudencial. Aqui, o pensamento de MAURICE GARÇON
ajusta-se perfeitamente, como uma luva a u'a mão: "Todas as insti
tuições, criações humanas, não são válidas senão por um tempo e
devem modificar-se em função dos costumes que estão em perpétua
evolução."

Consiste a instrução judiciária penal preparatória no conjunto de
formalidades e informações tendentes a possibilitar o julgamento de
um caso criminaL Em França a instrução preparatória tem sido mais
contraditória do que inquisitória.
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É necessário, pois, que se façam a respeito dessa instituição aliení·
gena as observações que seguem (l) .

O juiz de instrução francês, conforme assinala MICHEL RENARD,
ele próprio tendo desempenhado esse cargo, "ocupa um lugar à parte
entre o juiz e o procurador. Sua situação é ambigua; de direito ele
pertence à magistratura sentada (2), de fato, ele é três quartos magis
trado do Ministério Público" (8).

Continuando sua exposição, aquele magistrado acentua: "ele não
é somente um oficial da polícia judiciária, um coletor de provas, um
controlador da polícia. Não contente com "instruir" o case, isto é, em
estudá-lo a fundo, representa uma verdadeira jurisdição de instrução.
Ele decide se se trata de enviar o inculpado diante de uma jurisdição
de julgamento, designando qual, ou sentenciando a impronúncia, isto
é, o "non lieu" se não reunir as provas suficientes.

Os juizes de instrução são escolhidos dentre os chamados magis
trados sentados, mediante aprovação do Conselho Superior da Ma~

gistratura.

É de bom aviso assinalar, ainda que rapidamente, as diferenças
de atribuições do Procurador da República e as inerentes ao juiz de
instrução.

O Procurador da República detém, na maioria das vezes, a iniciativa
da ação penal. Ele tem poderes para investigar sobre a ocorrência do
fato delituoso. Essa investigação abrange inquéritos, interrogatórios e
buscas em caso de flagrante. Os agentes e oficiais da polícia judiciária
são subordinados seus. O Procurador da República tem amplos poderes.
Ele pode acompanhar toda a instrução e estar presente no gabinete
do juiz de instrução.

O juiz de instrução está subordinado ao Procurador-Geral que lhe
distribui os processos, anota-os, podendo aconselhá-lo ou dar ordens com
vistas tão-somente à prescrição de erros, irregularidades, negligências,
sem, entretanto, orientá-lo para que decida desta ou daquela maneira.

Com base na declaração daquele autor, deve ter o juiz de instrução
iniciativa, uma visão ampla da vida para conduzir as investigações
(enquêtes), buscas e apreensões, ouvir testemunhas em seu gabinete,
apreciar perícias com toda a objetividade e velar, sobretudo, para que
não ocorram abusos de detenção preventiva.

Tem sido dito que o "juiz de instrução é o homem mais poderoso
da França". É essa afirmação verdadeira?

(1) Baseamos nOSllO estudo principalmente em dados f.ornecid08 pelo juiz de instrução
francês MICHEL RENARD.

(2) Maglstrature assise.

(3) Parquet, magiJltrature debout.
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MICHEL RENARD põe em evidência que há um pouco de exagero
nesse adágio, embora deva ser reconhecida a grande influência dos
juizes de instrução, uma vez que eles são, no limite de sua jurisdição
e pelos poderes diretos que assumem, os árbitros da honra de cada
individuo na maioria dos fatos da vida dos quais ele é ator ou tes
temunha.

Suponhamos um crime ou grave delito cometido. Uma vez provo
cado pelo Procurador da RepÚblica, o juiz de instrução ficará encar
regado da "enquête" já iniciada pela polícia, que teve conhecimento
primeiramente do fato delituoso.

Ao juiz de instrução incumbe deslocar-se, se assim entender, para
fazer um levantamento do local do crime, obter informações, colher
dados, solicitar o concurso da perícia para a verlfica<;ão de imIlressões
digitais, outros exames locais e tudo o que se fizer necessário para a
apuração da verdade.

Em geral, o juiz de instrução dirige de seu gabinete a ação da
polícia. Ele deve coordená-la, a fim de pesquisar sobre a verdade,
coadjuvado pela ação dos peritos.

Junto ao juizado de instrução devem funcionar a polícia e a perícia
(perícias médicas, toxicológicas, autópsias, perícias técnicas, perícias
contábeis) I além da colaboração de órgãos da Administração Pública,
pessoas jurídicas e físicas havidas como indispensáveis para elucidação
do caso concreto.

As informações prestadas pelos peritos serão comunicadas poste
riormente pelo juiz de instrução aos policiais, continuando estes as
investigações.

O juiz de instrução deve identificar-se com os peritos, tendo co
nhecimentos gerais sobre autópsias (homicídios, infanticídios, suicídios
e identificações de cadáveres), ginecologia (abortos), química (ação de
gases venenosos), biologia (biologia celular), odontologia (estudo de
arcadas dentárias), antropologia (fixação de idades), dactUoscopia
(impressões digitais), toxicologia (efeitos de substâncias tóxicas), trân
sito (quando se trata de acidentes de automóveis), aviação (acidentes
no espaço aéreo para a pesquisa de suas causas), sobre acidentes em
estradas de ferro, balística (armas de fogo), perícias de sangue (man~

chas, reações sorol6gicas, tipos de sangue), contabilidade (perícias
contábeis), física (queda de corpos) e outros ramos do conhecimento
humano.

O juiz de instrução desempenha, então, papéis vários, como se
fosse médico, biólogo, microscopista, dentista, químico, automobilista,
aviador, guarda-freios, atirador, contador (a fim de examinar livros
comerciais, balanços, faturas, para ter os elementos do crime de este·
lionato, falência fraudulenta), físico etc. Note-se que usamos das
expressões "como se fosse", significando isso em dizer que o juiz deve
ter um quociente de inteligência bastante desenvolvido. Não se quer

-------------~~---------------
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asseverar, todavia, que suas decisões devam estar próximas das raias
da genialidade. Para fazer-se justiça, deve-se conhecer bem. a causa,
convindo ainda acentuar que nem sempre a rapidez acarreta justiça.
E conhecer bem a causa implica ter bons conhecimentos gerais e
jurídicos.

Como vimos, o juiz de instrução coordena a ação da polícia e a
dos peritos.

Tendo em vista os resultados da "enquête", finaliza as investiga
ções, quer identificando os autores e co-autores da infração penal, quer
na reunião de provas contra os indivíduos já identificados, a fim de
pôr em evidência contra eles os elementos constitutivos do crime ou
do delito, objeto da inculpação.

Com isso, tem-se a caracterização jurídica da infração cometida,
o concurso de agentes, a tentativa, o concurso de crimes, o crime con
tinuado, se houve legitima defesa, estado de necessidade ou alguma
excludente da culpabilidade, se houve premeditação, emboscada, traição,
"actio libera in calLSa", isto é, estar o agente sob efeito de substância
estupefaciente ou de efeito análogo etc.

Ao empreender investigações, interrogatórios, inquéritos, buscas,
averiguações, confrontações, reconhecimentos, acareações, reconstitui
ção de infrações, audiências de testemunhas, perquirições, pesquisas,
seqüestros de instrumentos utilizados no crime, o juiz de instrução age
não só nessa qualidade mas também como policial. Obtendo provas,
já está estudando a personalidade do inculpado, valorando atenuantes
e agravantes, atendendo às circunstâncias, apreciando quais os móveis
que o levaram a delinqüir, se o crime foi passional, se houve omissão
de socorro, se poderá voltar a cometer outras infrações etc. E, por
ocasião dos interrogatórios e audiências das testemunhas, o juiz de
instrução deve levar em consideração a personalidade do agente, o sexo,
a idade, o meio social por ele enfrentado.

Conclui-se, então, que, além de policial e perito, o juiz de instrução
deve ser sobretudo um psicólogo, quer dizer, um homem dotado de
experiência, arguto, perspicaz.

Terminada a "enquête", o juiz de instrução volta a ser o magis
trado da sede (t).

Exerce esse juiz essa função em sua plenitude, quando são expe·
didos mandados de prisão, quando decide sobre a possibilidade de o
inculpado defender-se solto, e quando deve pronunciar-se no final da
informação sobre os processos que instruiu.

Acentua RENARD que, "é talvez no momento em que o juiz,
ocupado com a "enquête", ouvindo pela primeira vez em seu gabinete
o individuo até então guardado sob custódia, a fim de notificá-lo da
inculpação que pesa sobre ele e a respeito da qual será instruido contra

(4) Maglatrat du Slêge.
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ele um processo, que se juntam mais intensamente o drama humano
que ocorre em volta do individuo trazido algemado e o drama de cons
ciência do magistrado em face de suas pesadas responsabilidades; é
essa atmosfera que fará o juiz decidir quanto a oportunidade ou não
da prisão.

É essa decisão que perante a opinião pública fará do homem, da
mulher, do menor presente um individuo sem culpabilidade ou rein
cidente.

O juiz vai estatuir somente, tendo em vista as provas já levantadas
no processo, sondando a personalidade (a mentalidade) do interessado
que fala ou se cala, reconhece ou nega a verdade que não aparece até
então, empregando toda a sua imaginação para destrinchar artifícios
mentirosos ou mais simplesmente confessando vergonhosamente a falta
que cometeu. Se os fatos são negados ou se aparecerem nas declarações
do inculpado contradições importantes, a detenção será na maioria dos
casos necessária para a manifestação da verdade; o mesmo sendo dito,
embora os fatos sejam reconhecidos em sua totalidade, quando a segu
rança das pessoas e a ordem pública estiverem ameaçadas mediante
a liberação de um indivíduo perigoso" (apud RENARD).

Convém, entretanto, esclarecer que, no direito processual penal
francês, a encarceração é uma medida excepcional.

A liberação poderá ser obtida: 1) não sendo mais necessária a
detenção para a manifestação da verdade; 2) quando o inculpado for
portador de estado de saúde incompatível com as condições materiais
que lhe são impostas pelos regulamentos penitenciários.

É necessário ainda ser dito que o magistrado instrutor deverá aliar,
nas suas decisões suscetíveis de apelação, não só a noção de justiça
mas também a de humanidade.

Ao cabo de sua informação, o juiz de instrução, após ter sido
ouvido o Procurador da República, quanto ao "jus persequendi in
judicium" (poursuite) que deve ser exercido, torna-se um "puro juris~

ta", pronunciando-se, de um lado, sobre a oportunidade desse direito
a ser exercido e, de outro, sobre a qualificação das infrações passíveis
de pena, de cuja ofensa deu conta. A ordenança que ele emite aciona o
Tribunal Correcional se os fatos são qualificados delitos e o Tribunal
de Polícia se se tratar de simples contravenção.

Se o crime for passível de pena, o juiz assina uma ordenança de
transmissão das peças ao Procurador-Geral, este provocando a Câmara
de Acusação, a qual, após ter controlado a instrução, enviará o caso
perante a "Cour d'Assises" (Tribunal do Júri).

Das decisões proferidas pelo Tribunal de Polícia e pelo Tribunal
Correcional cabe apelação.

É necessário explicitar que o direito penal francês acolhe a divisão
tripartida de crime, delito e contravenção. A "Cour d'Assises" julga os
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crimes, os Tribunais Correcionais os delitos e os Tribunais de Policia
as contravenções, na conformidade do que prevê o artigo 1Q do Código
Penal francês:

"Considera-se contravenção a infração a que as leis comi
nam penas de polícia.

Considera-se delito a infração a que as leis cominam penas
correcionais.

Considera-se crime a infração a que as leis cominam pena
aflitiva ou infamante."

A "Cour d'Assises", instituição de origem feudal, foi introduzida
na organização judiciária francesa por uma lei de 1791. A Revolução
Francesa fora buscar no direito inglês essa instituição que era ignorada
pelo antigo Regime. Quando de sua adoção no sistema do Código
anterior (Code d'Instruction Criminelle, de 1808), os jurados julgavam
o fato enquanto que a "Cour" aplicava a lei de acordo com a decisão
do júri.

Lei de 5 de março de 1932 dera competência ao júri para deliberar
sozinho, estatuindo também sobre a culpabilidade e as circunstâncias
atenuantes ou agravantes, a Corte só intervindo quando dos debates
para a fixação da pena, tendo em vista o veredicto.

Esse sistema foi considerado bastante injusto, pois, na maioria
dos casos, os jurados não tinham uma noção clara do direito a ser
aplicado. Por essa razão, a lei de 25 de novembro de 1941 e a ordenação
de 20 de abril de 1945 estabeleceram, então, a associação da Corte ao
júri, quando este deliberava sobre os fatos. Para não ser ferida a sobe
rania do júri, prevê a lei que qualquer decisão em desfavor do acusado,
para ser levada em consideração, deve ser mediante maioria de oito
votos. Ao invés de sete jurados, a lei de 25 de novembro de 1941 modi~

ficou o seu número que, de sete, passou para nove, escolhidos por
sorteio dentre cidadãos do departamento. Eles deliberam e estatuem
juntamente com a Corte não só quanto a culpabilidade, mas também
quanto as circunstâncias e a pena, "o que permitia temer-se que as
tendências sistematicamente repressivas de certos presidentes não leva
vam a melhor em benefício da autoridade sobre júris inseguros".

Com o advento do Código de Processo Penal francês de 1958, que
revogou o antigo Código de Instrução Criminal, que remontava ao 1.0
Império, o legislador daquele país equacionou a questão do seguinte
modo: o número de jurados tendo aumentado de sete para nove, estes
devem deliberar sempre a respeito de qualquer ponto com a Corte.
No tocante, porém, à decisão sobre a culpabilidade e recusa de adoção
de circunstâncias atenuantes, a decisão deverá ser tomada mediante
maioria de oito votos a doze, isto é. comportando os três magistrados
togados, e os jurados dentre nove. Trata-se de jurisdição que se reúne
intermitentemente de três em três meses em cada departamento. As
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decisões da "Cour d'Assises" não são passíveis de recurso de apelação.
Essa jurisdição decide em primeira e última instância (premier et
dernier ressort).

É curioso ressaltar que existe uma "Cour d'Assises" para menores
para conhecer de crimes cometidos por menores de dezesseis a de
zoito anos.

A "Cour d'Assises" para menores de dezoito anos até dezesseis
representa uma jurisdição especial. Ela foi instituída por lei de 24 de
maio de 1951. Sua composição é a seguinte: um conselheiro da Corte
de Apelação, presidente, e dois assessores que, a não ser por motivo
relevante, devem pertencer ao quadro de juizes de menores em exercicio
na mesma jurisdição da Corte de Apelação e de nove jurados (compo~

sição idêntica às "Cour d'Assises" de adultos).

Somente os menores de dezesseis anos não estão sujeitos à com~

petência desse Tribunal. Em se tratando de infrações cometidas por
maiores e menores, a Câmara de Acusação pode submeter os maiores
para serem julgados perante a "Cour d'Assises" de direito comum, e
os menores de dezesseis a dezoito anos perante a "Cour d'Assises" de
menores, ou enviar todos os acusados de mais de dezesseis anos (maiores
e menores) diante desta Corte.

A instituição do Tribunal do Júri em França tem sido objeto de
críticas e de reformas, conforme ocorre no direito processual penal pá
trio. Mas, naquele país, os Tribunais do Júri, no dizer do advogado
EMILE-JEAN BOMSEL, "simbolizam a justiça mais do que qualquer
outra jurisdição".

Então, a respeito da "Cour d'Assises" existem duas correntes:
aqueles que defendem o poder absoluto do júri, um júri soberano, em
que se ofusca a atividade do Tribunal composto por três magistrados
togados, sob a presidência de um Presidente de Câmara ou por um
Conselheiro da Corte de Apelação, e aqueles que defendem sua extinção.

Feito esse pequeno parêntese, voltemos ao tema principal.

Secundado por um escrivão, o juiz de instrução francês tem, em
resumo, as seguintes atribuições: investigar o crime, ir à procura dos
delinqüentes, capturá-los, interrogá-los, enviá-los diante da jurisdição
competente para julgamento, podendo proceder a buscas durante o dia
na residência do inculpado ou de um terceiro, expedir mandado de
comparecimento ou de condução, este consubstanciado através de auxí
lio de força pública.

O juiz de instrução tem, pois, competência para prender, mediante
mandado de prisão ou mandado de captura, seja qual for a pessoa, a
fim de que esta compareça diante dele. Usando de seu poder discricio
nário e não de arbítrio, pode colocá-la na prisão dentro de um prazo
legal, para que seja assegurado que ele não desaparecerá e que não
fará aniquilar ou destruir as provas de sua culpabilidade. Tem ele ainda
poderes para decidir sobre pedidos de liberdade provisória.
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Mas, conforme vimos supra, os atos do juiz de instrução estão
sujeitos à revisão de uma jurisdição de apelação: a chamada Câmara
de Acusação, uma das seções da Corte de Apelação.

A Câmara de Acusação é uma jurisdição de instrução de segundo
grau, composta por um presidente de Câmara e dois conselheiros. Sendo
uma seção da Corte de Apelação, julga as apelações de ordenações
proferidas pelo juiz de instrução. Ademais, em se tratando de crime,
a Câmara faz um reexame do caso, decidindo sobre a culpabilidade do
acusado. Finda a instrução, a jurisdição de julgamento julga a questão.

A Câmara de Acusação tem por atribuição principal verificar se
o juiz de instrução não ofendeu as normas jurídicas que regem a liber
dade individua!.

O Código de Processo Penal francês de 1958 parte da premissa de
que a liberdade individuaI é a regra, e a exceção é a detenção.

O juiz de instrução deve assegurar à pessoa presa ou detida o
respeito aos mais elementares direitos individuais.

É, portanto, bastante relevante o papel do "juge d'instruction",
embora de instância inferior, juiz de direito, magistrado examinador,
sobretudo, de provas. É ele, conseqüentemente, que tem competência
para expedir mandados de prisão e ordens de detenção, que decide se
alguém preso, inexistindo mandado de prisão ou, estando sob a auto~

ridade da policia, deve ou não ser colocado sob custódia, se o jurisdi
cionado mantido sob custódia por um período inicial de alguns dias
deve ser assim mantido por um outro período, ou ainda se alguém
preso ou detido deve ser solto provisoriamente mediante certas condi
ções ou se deve ser a pessoa imediatamente liberada.

A jurisdição de instrução é encarregada de reunir provas da culpa
bilidade do sujeito ativo, decidindo se cabe ou não enviá-lo para ser
julgado por uma jurisdição de julgamento. Durante muito tempo, o
juiz de instrução era considerado apenas como mero agente de infor~

mação. Foi uma lei de 1896 que outorgou poderes para tomar decisões
de cunho jurisdicional, isto é. através de ordenanças de impronÚDcia
ou pronúncia.

Embora tomemos por base o juizado de instrução francês, isso não
significa que estamos a endossar que a justiça francesa ê a mais per·
feita do mundo contemporâneo.

O exercicio do Poder Judiciário na França tem sido também bas
tante criticado quer perante o Parlamento, quer pela imprensa, quer
durante campanhas eleitorais e ainda pela própria magistratura.

Conforme assinala o jurista M. J. GUÉDON, "importa pelo menos
reconhecer que a justiça é evidentemente perfectivel e ter-se uma visão
conveniente de instrução judiciária real, a qual ê muitas vezes diferente
da construção jurídica descrita em numerosas obras de Direito, bem
como as dificuldades que enfrentam os magistrados".
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Mas, segundo MICHEL RENARD, percebe-se "a importância das
funções que ele exerce no seio da Magistratura; o legislador considerou
que num pais latino como a França, onde a imaginação mais fértil
alia-se freqüentemente ao raciocínio puramente cartesiano, era neces
sário fazer intervir, entre a ação da polícia e a dos tribunais, um
magistrado que seria o confessor legal ao mesmo tempo que o garante
dos direitos e liberdades de cada um dos indivíduos que perante ele
seriam acusados".

O juiz de instrução tem de enfrentar numerosas dificuldades em
se tratando de acidentes de trânsito, assuntos referentes às sociedades,
problemas econômicos e financeiros, que requerem, dada a complexida
de, bons conhecimentos de economia.

É, portanto, o juiz de instrução a pessoa-chave nas questões con
cernentes à prisão ou à detenção que pendem de julgamento, bem
como o prévio observador do respeito aos direitos individuais.

Conseqüentemente, a exemplo do que ocorre no processo penal
brasileiro no que diz respeito à competência do Tribunal do Júri, em
que há uma modalidade de juiz instrutor, o chamado juiz sumariante,
poder-se-ia pensar na adoção do juizado de instrução para outros delitos
além dos dolosos contra a vida. Poder-se-á alegar que o erãrio ficará
bastante onerado. Entretanto, argumente-se favoravelmente, adotando
se o juizado de instrução sobretudo quando se pensa que toda justiça
é onerosa e que uma verdadeira justiça gratuita é a divina.

Alegue-se ainda sobre os problemas advindos da extensão territorial
brasileira, do número de comarcas que se encontram no interior. Mas,
convém lembrar que é a justiça que deve ir ao encontro do povo e
não este à sua procura.
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H PARTE - DIREITO DE VISITA EM GERAL

1) Conceito de direIto de vIsita

Pondera AUGUSTO C~SAR BELLUSCIO que o· desmembramento da
guarda configura-se quando os pais se separam de fato ou de direito (se
paração de fato, separação judicial, separação judicial consensual, divór
cio, nulidade de casamento) quando então a guarda é deferida a um dos
cOnjuges. Isto acarreta como conseqüência o surgimento do direito de
visita, ou seja, o reconhecimento do direito de se comunicar com o menor
e sua regulamentação ao progenitor que não exerce a guarda. Este direito
é denominado, tradicionalmente, de visita, mas AUGUSTO C~SAR BELLUS
CIO não considera o termo apropriado porque tal comunicação não se
deve realizar, necessariamente, nem como regra gera', mediante a visita
do pai ao filho, sendo de se ressaltar que o problema não se limita ao
contato nsico periódico com o filho, mas manifesta-se através de outros
aspectos, como a vigilância na educação, a manutenção de correspon
dência epistolar etc. (1).

Ensina GUILLERMO A. BORDA que o direito de visita é reconhecido
ao cônjuge a quem não se outorga a guarda dos filhos desde que não
se tenha ele enquadrado numa das hipóteses de perda do pátrio poder,
quando então como conseqüência ficará privado do direito de visita (2).

Mas, em verdade, nós devemos analisar o direito de visita num as
pecto mais amplo como faz o Código Civil argentino, através da modi
ficação introduzida pela Lei n9 21 .040, que incorporou a ele o art. 376 bis
que estatui:

"Los padres, tutores o curadores de los menores o inca
paces, o quienes tengan a su cuidado personas mayores de edad
enfermas o imposibilitadas deberán permitir las visitas por los
parientes que, conforme a las disposiciones dei presente capI
tulo, se deban recIprocamente alimentos. Se se dedujere opa
sición fundada en posibles perjuicios a la salud moral o física
de los interesados, el juez resolverá en trámite sumario lo que
corresponda, estableciendo en su caso el régimen de visitas más
conveniente de acuerdo con las circunstancias dei caso."

Em verdade não tendo sido o pátrio poder perdido, mas apenas dimi
nuIdo, em razão do desquite, o pai ou mãe que é privado da guarda
do filho conserva sobre ele um direito de vigilância, que se exerce, ha-

(1) AUGUSTO C~SAA BELLUSCIO - M_al de D_l:ho de F.mm., lomo 11, a.· ediclón. acluallzada,
Buenoa Alrea, Edlclone. Depelma, 1979, pégs. 283 e 284.

(2) GUILlERMO A. BORDA - Tralldo d. D• ...cho CIYlI Argentlno, Famlna 11 - 5.- edlçAo atualizada.
Buenos Aires. Editorial Parrot, 1973. p6g. 412.
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bitualmente, sob a forma de um direito de visita e de um direito de cor
respondênda (3).

Nada impede que o magistrado, dentro do conceito amplo de direito
de visita que adotamos, venha transformar "o direito de visita em tem
porária permanência em poder do outro genitor em ocasiões especiais,
como férias escolares. Para esse fim, tomará as medidas acautelatórias,
a fim de preservar a saúde ou a moralidade do menor" (4).

Tão grave é o respeito ao sagrado direito de visita que "não pode o
cônjuge sob cuja guarda ficarem os descendentes recusar ao outro o
exercício do direito de visita, salvo por motivo de suma gravidade. Ne
gativa infundada é inadmissfvel e pode induzir, em derradeira conseqüên~

cia. até a perda da guarda (~).

2) Natureza jurídica do direito de visita

o direito de visita é irrenunciável. Será nula toda avença visando a
renúncia a tal direito sendo certo que no mais das vezes tal renúncia seria
obtida sob pressão das circunstâncias ou por necessidades econômicas
etc. (8).

ORLANDO GOMES, em seu anteprojeto, já havia previsto este caráter
de irrenunciabilidade no art. 160 que dispõe:

"Direito de visita - seja qual for a causa do desquite e o
modo por que se regule a situação dos filhos, é assegurado aos
pais o direito de vê~los, visitá~los e recebê-los, nas condições
que o juiz determinar.

Parágrafo único - No desquite amigável é proibida qual
quer estipulação que iniba um dos pais de exercer os direitos
assegurados neste artigo."

CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA, após afirmar que o direito de
visita não pode ser negado ainda que o procedimento do pai ou da mãe
seja condenável, lembra que o juiz pode resguardar os menores de todo
abuso (agressão, seqüestro, maus conselhos), mas não pode suprimir a
visita, que é daquefes direitos que melhor se caracterizam como de
veres (7).

(3) J. 00 AMARAL GURGEL - DMquIt., vol. I, 3.- edlçllo revis!a, Silo Paulo, Edlçlo Saraiva, 1957,
pAg. 318.

(4) WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO - CUl'8O de D....11o CIY1I - Direito de FamlUe, 17.- edlçlo
revista e atualizada, 810 Paulo. EdlÇAo 81'.1\111, 1978, pAg. 229.

I 5) NEY DE MELLO ALMADA - Menua' de DI..11o d. F...me. Slo Paulo, Hemeron Edl1onll, 19711. pAg. 397.

(6) No mesmo sentido quan!o ê i,renunclabllldade NEY DE MELLO ALMADA, ob. cit., pAg. 397.

(7) CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA - Inetllult6e. de Dlt'eho ClYn, volume V, "Dlreilo de Famflla",
Rio, Forenae, 1972, pálI. 156.
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Por outro lado o direito de visita não tem caráter definitivo, pois,
sempre que as circunstâncias o aconselharem, deverá se modificar a pe
dido da parte interessada. Entre estas circunstâncias podemos enumerar
a saúde do menor, o seu regime de estudos, a modificação no trabalho
do parente visitante (8).

OLIVEIRA E SILVA indaga se podem as partes, na separação judicial
consensual, celebrar acordo sobre a desistência, por um prazo determi
nado, ou não, de uma delas, de visitar os filhos. Responde afirmando
que tal renúncia, a não ser se ocorre insensibilidade moral, somente se
obtém mediante coação contra o cônjuge mais fraco, a quem se ameace
de escândalo ou, abusando de sua ignorância, de perda de pensão ali~

menUcia, se negar-se a subscrever semelhante cláusula no desquite ami
gável. Seria aviltar, injustamente, a natureza das mães, fazê-las concordar,
de bom grado, com esse desinteresse completo e antibiológico pelo filho
a quem dera os cuidados naturais do sacrifício de aleitadora e educadora.
Diante do antigo cônjuge, que reclama um encontro com o filho, nenhum
juiz poderá negá-lo a pretexto de sua renúncia expressa em cláusula de
desquite. Cabe-lhe, unicamente, não ampliar esse direito ante a relevância
de motivos morais (~).

3) Fundamento legal do direito de visita

O Código Civil não se referia ao direito de visita tendo sido o Decre
to-Lei nl? 9.701, de 3 de setembro de 1946, o primeiro diploma legal a
assegurar, expressamente, o direito de visita ao progenitor ao qual, em
decorrência de desquite litigioso, não tivesse sido deferida a guarda.

O art. 326 do Código Civil, na redação que lhe deu a Lei nQ 4.121,
de 27 de agosto de 1962, prevê o direito de visita na hipótese de exis
tirem filhos menores e de se tratar de separação consensual judicial.

A chamada Lei do Divórcio, Lei n9 6.515, de 26 de dezembro de
1977, no art. 15 prevê o direito de visita de maneira ampla ao progenitor
que não esteja na guarda do filho ao estatuir que:

"Os pais, em cuja guarda não estejam os filhos, poderão
visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo fixar o j'uiz, bem
como fiscalizar sua manutenção e educação."

E o art. 14 da referida lei, repetindo o art. 328 do Código Civil.
determina que as regras sobre guarda e sustento dos filhos previstas
para a eventualidade de desquite litigioso apHcam-se, também, quando
houver anulação de casamento (10).

(8) GUILLERMO A. BORDA - ob. cll., páQ. 414.
(9) OLIVEIRA E SILVA - D••qulte e Dlw6rclo, 3.• ediçAo eumentada, RIQ-Slo Paulo, LlvrIIrla Frellaa

Baaloa t!lA, 1964. p'g. 142,

(10) SILVIO RODRIGUES - Dlr.Uo Civil - Direito ele I'amllla, \/OI, VI, 6,- edlçl.o ......lata e ettJallzad••
810 Paulo, Edição sarar..... 1978 - çapltulo "Guarda e Preleção doa Fllhoa". em eapeclal p'ga.

254 e 257.
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4) COnteúdo do direito de visita

A eplgrafe diz respeito às prerrogativas gerais ligadas ao direito de
visita. Lembra GENEVIi::VE VIN.EY que a idéia diretriz da jurisprudência
francesa foi de criar um direito de natureza puramente afetiva com o
objetivo de permitir a quem visita de manifestar sua afeição à criança
através de prerrogativas necessárias à exteriorização de seus sentimentos.

O direito de visita engloba, além da possibilidade de visitar a criança,
o direito de se corresponder com ela e de hospedá-Ia.

a) As visitas constituem a manifestação mais correntia. Quanto ao
lugar das visitas não é necessário que se verifiquem no domicrlio da
criança, mas podem ocorrer no domicílio do titular do direito de visita,
de um terceiro ou em qualquer lugar que se apresente como cômodo. O
titular do direito de visita tem o direito de afastar testemunhas.

A jurisprudência francesa não fixa a priori a duração e a freqüência
das visitas deixando tal tarefa ao ju Iz.

Quanto às despesas e encargos que resultam das visitas, tais como
despesas de lOcomoção e obrigação de acompanhar a criança, podem
ser divididas entre o titular do direito de visita e o detentor da guarda,
não devendo, pois, ser suportadas, necessariamente, pelo titular do direito
de visita.

b) O direito de correspondência é tido como uma das prerrogativas
do titular do direito de visita e desenvolve-se por escrito, por telefone
ou por outro meio. A jurisprudência francesa não regula nem a extensão
nem a freqüência das cartas. Parece, pois, necessário, se se desejar
evitar que as cartas se tornem um entrave ao exercício do pátrio poder,
reservar ao titular da guarda o direito de fazer cessar, através do Poder
Judiciário, os abusos eventuais, solicitando a limitação da amplidão da
correspondência. O titular da guarda, por outro lado, não pode exercer
um controle pessoal como, por exemplo, de ler as cartas endereçadas ao
menor pelo titular do direito de visita já que o primeiro não esM autori
zado a presenciar as visitas.

c) Não se tem criado embaraços para que o menor passe períodos
no domicUio do titular do direito de visita, tendo-se mesmo considerado
a estada como simples modalidade de visitas (11).

Tais perfodos devem coincidir com as férias escolares a fim de não
tumultuar a vida de estudos do menor.

o direito do titular do direito de visita de ter o menor em sua com
panhia justifica-se, também, pelas suas condições de saúde, dificuldade
de locomoção etc.

(11) GENEVlêVE VINEY - "Ou Drolt de Vlslle", In Re_ Trtme......ne d. Drolt C"'lI, ano 1965, volume
63, pAg. 252.
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o art. 15 da Lei nQ 6.515, em conclusão, ao falar no direito atrlbuldo
ao cOnjuge a quem não se deferiu a guarda de ter os menores em sua
companhia, é o reconhecimento do direito de hospedá-los que foi admi
tido na França através de longa construção jurisprudencial.

5) Sujeito ativo e sujeito passivo do cfirelto de visita

AUGUSTO C~SAR BELLUSCIO, comentando o art. 376 bis do Código
Civil argentino, salienta que tal artigo ampliou o sujeito ativo e o sujeito
passivo do direito de visita.

Ensina que são suje~tos ativos do direito de visita não s6 os avós
e outros ascendentes legitimas, mas, também, 05 descendentes legitimas,
os irmãos legítimos, os sogros legítimos, o genro e nora legftimos, e os
avós e netos extramatrimoniais. Nós preferimos desconhecer a palavra
legitimo em cada uma destas categorias.

AUGUSTO C~SAR BELLUSCIO cita GUASTAVINO para quem o dis
positivo legal regula o exercicio do direito de visita por parte dos parentes
a quem se atribui um direito subjetivo de efetuá~la admitindo que outros
parentes possam invocar um interesse legitimo proteg(vef na medida em
que co\ncidisse com o \nteresse superior das pessoas a serem 'Iisltaáas.
E enumera os pais de sangue com relação a seus filhos adotados por
outras pessoas, os irmãos Hegltimos, os padrastos em relação aos en
teados e os demais parentes não vinculados pelo dever de alimentar
reciproco (como os tios, sobrinhos e primos).

GUASTAVINO admite, inclusive, que possam invocar interesse legftimo
para o exercício do direito de visita algumas pessoas como os padrinhos
e a esposa do tutor cujo contato com os visitados possa favorecer o seu
desenvolvimento espiritual e psiquico (12).

EDUARDO A. ZANNONI divide as situações afirmando que o direito
subjetivo que legitima o direito de visita é atribuldo aos parentes unidos
por vínculo de obrigação alimentar com base legal e, por outro lado,
por interesse legítimo baseado no interesse familiar, prerrogativa reconhe
cida aos parentes que não se devem reciprocamente alimentos (18).

GENEVI~VE VINEY fara em direito de visita de princlpe, ligando-o à
relação de parentesco e sem fundamentá-lo nos interesses particulares
das crianças. Ex.: o direito de visita dos ascendentes.

Mas existe um direito de visita vlrtuel dependendo de circunstâncias
particulares, o que se dá por exemplo com os colaterais (H).

(12) AUGUSTO caSAR BELLUSCIO - MllIlua' da ~,.cho da Famm., tomo 11, 3." edlclÓl1 IIctusllzada,
Suen.o1l> ,..1f0l1l>. E"'lc\o"u OOl~e.\ma, ~Q1'~, ~lIlB. ~T <!> ?&'>. No _mo 9",1"'1> EOUMo,OO ,.,. Z"N
NONI - Darecho eMl - D.racho de FamlJle, I, BUllnos Aires, EdItorial Altr••, 1978, pllQ. 107.

(13) EOUARDO A. ZANNONI - ob. clt, pAgo 108.

(H) GENEVlllVE VJNEY - ob. clt, pAgo 237.
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São sujeitos passivos do direito de visita não só os menores de Idade,
mas, também, os maiores incapazes, doentes ou impossibilitados.

A redação do art. 15 da Lei nQ 6.515 deve ser criticada por ser deve
ras restritiva. Já que objetivou introduzir modificações no capítulo do
Código Civil reservado à regulação da "guarda e proteção dos filhos",
deveria ter ido além, aumentando o campo de exercício do instituto am·
pliando os sujeitos ativos.

Como o instituto deve ser aplicado, também, aos maiores incapazes,
doentes ou impossibilitados, estendendo-se, pois, o campo dos sujeitos
passivos, de Jure constituendo, ao se regu lar o exercício dos institutos
de proteção aos incapazes, dever-se-á inserir um artigo sobre o direito
de visita.

Outra alternativa seria desenvolver em capitulo autônomo o direito de
visita abrangendo todos os sujeitos passivos.

- O direito de visita dos padrinhos de batismo:

Também lhes é reconhecida tal prerrogativa quando, por exemplo,
durante longo período colaboraram no sustento e educação do menor
ainda que com autorização da mãe (15).

Trata-se do parentesco espiritual do Direito Canônico. A visita dos
padrinhos pode ser autorizada se os representantes legais dos menores
ou incapazes a impedirem sem razão justificada. Aplicar-se-ão na hipótese
os princípios gerais segundo os quais o pátrio poder, a tutela e a curatela
são instituições estabelecidas em beneffcio dos incapazes cabendo aos
tribunais corrigir os abusos dos representantes legais (16).

- O direito de vísita quando os filhos estiverem sob a guarda
de terceiros:

Quando se tratar de filho que esteja sob os cuidados de terceira
pessoa que não seu pai, devemos vislumbrar duas situações: se o aban
dono é culposo ou se foi imposto pelas circunstâncias. Na primeira even
tualidade o pai perde o pátrio poder não podendo invocar o direito de
visita, sendo certo que não se exige a decretação da perda do pátrio
poder, bastando que a oposição da terceira pessoa que exerce a guarda
do menor se baseie em fatos que permitam aquela sanção.

Na segunda hipótese não se poderia negar ao pai o exercício do
direito de visita a não ser por determinação judicial fundamentada no
interesse do menor. Por exemplo, se o menor foi criado e educado per
suadido de serem os terceiros exercentes da guarda os verdadeiros
pais (17).

{15} GUILLERMO A. BORDA - ob. cll., p6g. 414.

(18) EDUARDO A. ZANNONI - ob. clt., p6g. 108.

(17) GUILLERMO A. BORDA - ob. clt•• P6Q. 413.
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Estes terceiros terão direito de visita se, ao depois. deixarem de
exercer a guarda, principalmente, quando a desempenharam por um pe
rfodo prolongado, com desprendimento e amor e às suas custas.

Por outro lado, se a guarda era remunerada e/ou se as circunstâncias
assim o exigirem, o direito de visita não deverá ser reconhecido (l8).

- O direito de vistta quando os fUhos tiverem sido adotadoe
por terceiros:

Neste caso o critério judicial para reconhecer o direito de visita dos
pais de sangue deve ser restritivo ainda que não tenham incidido numa
das hipóteses de perda do pátrio poder. Urge evitar a perturbação que
pode se configurar na formação do menor com a presença do choque de
sentimentos entre dois pais. O conflito deve solucionar-se a favor do
vInculo legal, o qual autoriza o afastamento do verdadeiro pai, mas o
juiz pode, em considerando justo e conveniente para com o menor, leva
das em conta as circunstâncias do caso, regulamentar o direito de vi
sita (19).

Numa posição oposta admite-se que a adoção e a legitimação ado
tiva não impedem que os pais de sangue conservem o direito de manter
relacionamento com a criança conforme abundante jurisprudência cole
tada por GENEVI~VE VINEY, isto quando os pais não tenham faltado
com seus deveres para com os filhos (20).

6) Fixaçlo do direito de visita

Na separação consensual judicial regular-se-á o direito de visita, e
é importante lembrar, conforme a lição do Professor WASHINGTON DE
BARROS MONTEIRO, que "existe o direito de visitar, não o direito de ser
visitado" (21).

NEY DE MELLO ALMADA lembra que "as partes podem ajustar livre
mente os dias, locais, tempo de duração e outros pormenores inerentes
à visitação dos filhos. Pacto dessa natureza tem força vinculativa, obri
gando a ambos. Ao prejudicado por eventual inobservância assiste sempre
o recurso à Justiça, no intuito de assegurar a efetividade de seu inabdi
cável direito de visitação" (22).

Quando se tratar de separação judicial e não houver possibilidade de
os cônjuges acordarem quanto à regulamentação das visitas. esta será efe-

(18) GUILLEFlMO A. BORDA - 00. 1;11., pAg. 04104.

(19) GUILLERMO A. BORDA - ob. clt., pég. 413.

(20) GENEVJWE VlJIIEY - ob. clt., pago 238, nota 62.

(21) WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO - ob. clt., p.lig. 229.

(22) NEY DE MELLO AlMADA - ob. cit.. p.lig. 403.
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tuada pelo magistrado "designando dia, hora e local para a sua realização,
de acordo com o desejo, comodidade e possibilidade dos interessa
dos" (23).

Ensina, também, NEY DE MELLO ALMADA que "alteração de ordem
no tocante às visitas deve ser tratada em ação de procedimento ordinário,
reconhecendo-se à sentença, que a julgar, eficácia constitutiva. Injusti
ficada denegação da criança ao contato reclamada pelo outro cônjuge,
seu pai pode, em determinadas hip6teses, legitimar a propositura de
busca e apreensão, para que, então, a critério do juiz, possa realizar-se
a visita. Para se tornar praticável modificação do regulamento das visitas,
antes fixado por acordo entre as partes ou sentença judicial, obviamente
deve o prejudicado, ao propor a ação, demonstrar interesse moral. Moti~

vação grave ou, ao menos, relevante é de se exigir, ademais, para intro
duzir-se na situação qualquer termo novo, sabido que, para a criança,
sempre subsiste a possibilidade de experimentar abalo prejudicial ante
alterações em seu programa de vida, notadamente sob o prisma emocio
nai e afetivo" (24).

7) Limites ao exercicio do direito de visita

AUGUSTO C~SAR BELLUSCIO traça os limites ao exercicio do direito
de visita. Salienta que o direito de visita nlo é absoluto, pois, por humana
que se apresente a solução de nunca privar o pai ou a mãe do direito
de ver seus filhos, situações se podem configurar em que o exercicio do
direito de visita pode ser fonte de prejuízos - principalmente no aspecto
moral - sendo certo que todos os problemas devem ser solucionados
à luz do principio de que é o interesse dos menores o que deve pre
valecer.

A privação do direito de visita s6 pode ocorrer por causas muito
graves que coloquem em risco a segurança ou saúde ffsíca ou moral
dos menores. A titulo exemplificativo, teriamos configurada tal situação
quando os menores revelam estado psíquico que se altera, se torna mais
grave, quando da visita do pai ou da mãe ou quando se configura a ne
cessidade de se encontrar com a mãe que durante muito tempo não
procurou visitá-lo ou quando o pai não contribui para a manutenção
do filho nem demonstra interesse em vê-lo ou quando a mãe abandona
a filha de poucos meses que é entregue a um casal que a educa como
filha.

Observa, também, que podem ser suspensas as visitas do pai quando
este não cumpre seu dever de prestação alimentfcia, a não ser que isso
ocorra em decorrência de circunstâncias alheias à sua vontade, como a
falta material de recursos acrescida da impossibilidade de adquiri-los atra-

(231 WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO - ob. • loçal çltacto.. Con8U1tar, também, JEFFERSON
OA.IBEIfT - Direito de FemlU., RJo, Forense, 1973, pAg. 253.

(24) NEY DE MELLO ALMADA - ob. clt., pAg. 404.
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vês de seu trabalho, pois trata-se de obrigação primordial sem cujo cumr
primento não pode pretender exercer os direitos correlativos nem alegar
um carinho não demonstrado (25 e 211).

EDUARDO A. ZANNONI, após salientar caber ao juiz decidir sobre
o que for mais conveniente, lembra que a conveniência deve referir-se,
em primeiro lugar, à pessoa visitada, ou seja, tendo em vista que o
regime de visitas atenda em primeiro lugar ao interesse da pessoa visi~

tada. Mas levar-se-ão em conta as situações particulares que possam in
teressar e não apenas a visita, mas, também, a freqüência ou periodici
dade, lugar, horários etc. (27).

O direito de visita deve ser reconhecido por maiores que sejam as
culpas do genitor, mas poderá até ser suprimido quando estiver sendo
contraproducente na vida e formação dos filhos. O juiz, nestas circuns
tâncias, poderá "reduzir ao mlnimo o número de visitas e até suprimi-Ias,
se julgar imprescindrvel tão extrema providência" (28).

No mesmo sentido YUSSEF SAIO CAHALI que fala em "trato pessoal"
entre o cônjuge ao quar não compete a guarda pessoal do fjlho e este (29).

Como afirma JEFFERSON DAIBERT, "seria desumano privar os pais
de visitar os filhos. como seria monstruoso tirar aos filhos o direito de
ver seus pais. Todavia, continua o juiz com o direito de, denunciada
a nocividade da visita de qualquer dos genitores desquitados. na forma
determinada, reduzir até ao extremo de eliminar as visitas, se isto for
em benetrcio de proteção da prole" (30).

8) Conclusass

1) O direito de visita deve ser entendido de modo mais amplo para
abranger o direito que os parentes têm de visitar as pessoas com quem
mantêm relações de parentesco, quer sejam menores ou incapazes, quer
sejam pessoas de maior idade enfermas ou impossibilitadas. Contudo,
trata-se "daqueles direitos que melhor se caracterizam como deveres".

2) O direito de visita é irrenunciável.

3) O direito de visita não tem caráter definitivo, pois, sempre que
as circunstâncias o aconselharem, deverá modificar-se a pedido da parte
interessada.

(26) AUGUSTO CtSAR BELlUSCIO - ob. clt., p6g. 284.

(26) No mesmo aenlldo EDUARDO A. ZANNONI - ob. clt., p6g. 109.

(27) EDUARDO A. ZANNONI - ob. clt., p6g. 109.

(28) WASHINGTON DE BAIRROS MONTEIRO - ob. cll., p6g. 229,

(29) YUSSEF SAIO CAHAlr - C..._to Pu"llllO, Sio Paulo, Lu Editora S.A., 1972, p6g, 164.

(30) JEFFERSON DAIBERT - ob. çlt., p6g. 26:3.
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4) O direito de visita não é absoluto, pois, por humana que se apre~

sente a solução de nunca privar o pai ou a mãe do direito de ver seus
filhos, situações se podem configurar em que o exercício do direito de
visita pode ser fonte de prejuízos - principalmente no aspecto moral 
sendo certo que todos os problemas devem ser solucionados à luz do
principio de que é o interesse dos menores o que deve prevalecer.

5) O art. 15 da Lei nQ 6.515, de 26 de dezembro de 1977, prevê o
direito de visita de maneira ampla ao progenitor que não esteja na guar
da ao estatuir que: "Os pais, em cuja guarda não estejam os filhos,
poderão visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo fixar o juiz, bem
como fiscalizar sua manutenção e educação". Mas tal redação deve ser
criticada por ser deveras restritiva, pois deveria ter ido além, aumentando
o campo de exerclcio do instituto ampliando os sujeitos ativos.

6) Por sujeito ativo do direito de visita temos os avós e outros as
cendentes, mas, também, os descendentes, os irmãos, os sogros, o genro
e a nora, os padrastos em relação aos enteados e os demais parentes
não vinculados pelo dever de alimentar reciproco (como os tios, sobrinhos
e primos).

24\1 PARTE - DIREITO DE VISITA DE AVO

1) Introdução

o direito de visita dos avós aos netos menores é tema atual, pois,
vez por outra, nossos tribunais são chamados a decidir sobre o assunto.
Contudo, a lei brasileira é silente sobre o direito de visita dos avós. A
doutrina e a jurisprudência nacionais, porém, reconhecem o direito de
visita dos avós. Entre os julgados favoráveis podemos citar RT, 1871892;
RT, 258/545; RT, 463/84 e segs.; Ementário Forense, junho, 1952, ano VI,
nQ 43; Ementário Forense, novembro, 1954, ano VI, nQ 72; Ementário Fo
rense, agosto, 1956, ano VIII, nQ 93, e fncola F-14 - 485/69-14.

~ importante desde logo assinalar que o direito de visita dos avós
aos netos menores é reconhecido, ainda que a isso se oponham os pais
dos menores.

Como ensina ALAIN SAYAG, "esta prerrogativa reconhecida aos avós
foi concebida, originariamente, como um simples direito de visita no sen
tido estrito do termo, mas, aos poucos, ampliou-se para se transformar
em verdadeiro droit aux relations personnelles. Esta evolução extensiva
estava na natureza das coisas. A estada da criança em casa dos avós
durante as férias é um dado constante na sociologia familiar. Mas, pro
saicamente, a hospedagem permanece como um único meio praticável
de encontro entre avós e netos: evita um contato que se tenha trans-
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formado intolerável entre os primeiros e seus filhos, encontro que seria
inevitável se os avós devessem ir ao lar de seus filhos para visitar seus
netos" (31).

A qualidade de avô é um título suficiente para limitar o exercrcio
do pátrio poder no que concerne ao direito de comunicar-se com a
criança.

2) Da origem do direito de visita dos avós

A doutrina e a jurisprudência francesas foram chamadas a resolver
tal controvérsia, em face da inexistência de texto legal, sendo mesmo
problema jurrdico objeto de rica construção pretoriana, sempre admitindo
o direito dos avós de, através de prestação jurisdicional ou não, ver re
conhecido seu direito de visita. Autores mais antigos como DEMOLOMBE,
PLANIOL, RIPERT e SAVATIER, CQLlN e CAPITANT preocuparam-se com
o tema, assim como autores dos mais modernos como ALEX WEILL e
JEAN CARBONNIER.

Os autores costumam encontrar a origem deste direito na própria
organização da família, sendo seu fundamento a solidariedade de seus
membros, para a qual concorre em grande parte a convivência mais ou
menos intensa ou, em outras palavras, esse direito baseia-se na solida
riedade da família que por sua vez exsurge dos laços afetivos s6 possr
veis de existir quando houver conveniência.

Ensina o Prof. SILVIO RODRIGUES que "tal direito deflui não só da
solidariedade familiar e da presumida afeição que os avós têm por seus
netos, como também e principalmente da idéia de que o pátrio poder é
um direito suscetivel de abuso. Assim, p. ex., se o titular do pátrio poder,
no exercício das prerrogativas dele derivadas, por mero esprrito de emu
lação, impede que os avós visitem o neto, exerce seu direito de maneira
abusiva, pratica ato ilícito na forma do art. 160, I, parte final, do Código
Civíl, dando ensejo a que o Poder Judiciário emende sua atitude. Desse
modo, parece-me, é como conseqÜência da aplicação da idéia de abuso
de direito no exercicio do pátrio poder que se encontra a origem do
direito de os demais ascendentes, que não os pais, visitarem seu des
cendente" (32).

JEAN CARBONNIER ao tratar do assunto assevera que "derriêre les
pêre et mére, les grands-parents ont comme une ombre de puissance
paternelle" (38).

(31) ALAIN SAVAG - "Lei grande-parente dane la droll de la famlll.", In Revue TrI_tll.Ue de Drolt
Clwfl, 1969. !lAg. 61.

(32) Parecer. pAg. 6.

(33) JEAN CARSONNIER - Dralt Clwfl, 2 - La F.mO", '" lncapacl.... Parle, Pr811SeS UnlV81'81talres
de Franca, 1969, pig. 300.
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Como assinala CUNHA GONÇALVES, "os deveres de respeito e afe1
ção para com os ascendentes fazem parte da obrigação de educar" (840).

O anteprojeto do art. 371-4 do Código Civil francês estipula que "les
pêre at mêre ne peuvent, sauf motif grave, faira obstacla aux relations
personnelles de I'enfant avec ses grands-parents".

GENEVIi:VE VINEY traça com grande precisão a evolução e o estado
atual em que se encontra o direito de visita:

"Contudo o direito de visita mudou sua orientação. Sua si
lhueta primitiva tende a modificar-se para satisfazer imperativos
novos. Quando surgiu, constituía uma verdadeira prerrogativa de
natureza puramente civil destinada a manter liames afetivos que
o direito não queria, completamente, desconhecer, ainda que
contradissessem a organização jurídica da proteção da criança.
Destinado a satisfazer a afeição frustrada do visitante, não se
inspirava diretamente no interesse da criança."

E continua:

"Ao contrário, a evolução das concepções e o desenvolvi
mento das medidas protetoras da infância levaram, em seguida,
a jurisprudência a utilizar-se desse direito numa ótica muito di
ferente que o assemelha cada vez mais nitidamente a uma me
dida de segurança. O interesse da criança assume um lugar mais
importante e o aspecto de prerrogativa civil é substituído pela
noção de direito-função e mesmo pela idéia de medida de defesa
social" (36).

3) Da natureza jurfdica do direito de visita dos avós

A natureza jurídica do direito de visita dos avós está no fato de ser
um direito natural. Os avós têm o direito de visita aos netos como prerro
gativa específica decorrente Jure sangulnis que se integrou aos outros
direitos que a lei lhes atribui explicitamente com relação aos netos.

ALAIN SAYAG vê no direito natural o fundamento de certas prerro
gativas reconhecidas aos avós:

"Les liens d'une affection particuliêre fondée sur ceux du
sang doivent être, pour les grands-parents, en vertu du drolt na
turel, la source de certaines prérogatives" (36).

ALAIN SAYAG fala mesmo num "liame de filiação direto" entre avós e
neto e numa ressonância muito nítida do "dever de honra e de respeito"

(341 CUNHA GONÇALVES - T....... de DI..I. eMl, vai. 2.0, t. I, pég. 442.

(35) GENEVltvE VINEY - ob. cU., pAgo 259.

(36) ALAIN SAYAG - ob. clt., pAg. 68.
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que o filho sempre deve a seus pais, conforme o art. 371 do Código Civil
francês.

A aplicação da teoria do abuso do direito nesta matéria, como o
fez JOSSERAND, justifica-se quanto à necessária interferência judicial
para que os avós tenham assegurado o direito de visita recusado pelos
pais da criança.

Contudo, não se atribui à teoria do abuso do direito o fundamento
do direito de visita (37).

Este aspecto de direito natural é expresso nos seguintes termos pela
Corte de Paris (Paris, 6-4-1965, D. 1966., S. 30): "Ies grands-parents ont
une vocation naturelle incontestable à exercer sur I'enfant un droit de
visite raisonnable".

No mesmo sentido GENEVI~VE VINEY que fala num "Iien naturel
jugé trop étroit et trop sacré pour être abandonné aux caprices des sen
timents humains. La preuve du lien de parenté directe suffit donc pour
êtablir le droit de visite" (38).

Para ela, a idéia diretriz da jurisprudência francesa foi criar um "di
reito de natureza puramente afetiva", situado, por conseguinte, num plano
diferente daquele em que se enfileiram direitos relativos à proteção ju
rfdica e à direção da criança. Como se trata de permitir ao visitante
manifestar sua afeição à criança. este direito lhe é, evidentemente, pró
prio e não pode delegar o exercício (ali).

Para AUGUSTO C~SAR BELLUSCIO a jurisprudência reconhecia o
direito de visita do avô com base na necessidade de manter a solidarie
dade familiar e de proteger os legftimos afetos que derivam desta ordem
de relações (40).

A Câmara Civil 2~ Capo afirmou que o direito do avô de visitar seus
netos não contraria o exercicío do pátrio poder, mas o complementa em
benefício daqueles cujo interesse está em primeiro lugar e que o pai não
pode lesar arbitrariamente.

"La misma Cámara Civil1~ Capital había dicho que: "si blen
as cierto que la ley no prevê el derecho de visita de los abuelos,
no lo es menos que tampoco lo confiere expresamente a favor
de los padres, sin que por ello quepa desconocerlo, ya que se
funda en elementales prlnciplos de derecho natural, en la ne
cesidad de mantener la soJidariedad familiar y de proteger los
muy legítimos afectos que derivan de ese orden de relaciones.

(37) Nesle senlldo. consurte-se a anAlise fel1e na iurlsprudêncla francesa por ALAIN SAYAG, ob. clt.
pAgo 59.

(38) GENEVI~VE VINEY - ob. clt., pAg. 243.

(391 GENEVlêVE VINEY - ob. cl!., pêg. 250.

(40) AUGUSTO Cl!:SAR BELLUSCIO - ob. clt. pAg. 387.
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Y la Cám. Nac. Civil, sala O, ha resuelto: "el ejercicio de la
patria potestad que s:n razones fundamentales importara que
brar la solidaridad que supone la existencia de un nucleo fam1
liar, impidiendo las relaciones y el trato entre nietos y abuelos,
seria un ejercicio abusivo antinatural, con el que sin beneficio
para el menor, e incluso a veces con perjuic;o dei mismo, se
agraviaría a los padres o suegros" (41).

4) Con'l ito entre o direito dos avós e as prerrogativas derivadas do
pátrio poder

o direito de visita reconhecido aos avós deve ser compreendido,
tendo em vista o conjunto de prerrogativas decorrentes do exercício do
pátrio poder. O direito de v;sita não pode tumultuar as relações pais-fi
lhos sob pena de introduzir-se no seio da famflia a desordem, a confusão
e o desrespeito.

Os avós têm o direito de estar em contato com os netos, mas as
circunstâncias em que ocorrerão as visitas serão escolhidas, decididas
e autorizadas pelos pais.

O conflito configurar-se-á ou quando os avós excedem os parâmetros
normais das relações avós-netos ou quando os pais, embora não mais
no exercício regular do pátrio poder, com prática de atos abusivos, im
pedirem a satisfação dos direitos dos avós.

Portanto, os pais devem respeitar o direito de visita dos avós, im
pedindo-o apenas quando houver razões plausíveis que o tornem preju
dicial aos filhos.

A del;mitação da extensão do direito de visita dos avós é atribuição
dos pais.

Os pais poderiam opor-se ao direito de visita se os avós, aprovei
tando das visitas, interferem na educação e formação moral dos menores
ou procuram despertar neles sentimentos hostis contra os pais (42).

O direito de visita de avós foi objeto de decisão recente pelo STF.
O caso concreto assim se configurou: "a avó de uma criança propôs
ação contra a nora, pleiteando que o juiz determinasse que a mãe con
duzisse o filho à casa dela, avó, em dias prefixados, para que pudesse
manter contato com ele. O juiz entendeu, porém, que à vista das circuns
tâncias que ocorriam, envolvendo a situação dos avós e da mãe, o melhor
seria que a criança fosse levada à residência da avó materna. Não se
conformou a autora com a decisão e dela recorreu para o Tribunal de
Justiça que, reformando a sentença, determinou que as visitas se rea-

(41) EDUARDO A. ZANNONI - ob. clt., págs. 105 • 106.

(42) GUlllERMO A. BORDA - ob. cit.. pAgo 414.
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Iizassem na casa da avó paterna, para onde a mãe deveria conduzir o
filho nos dias e horários estabelecidos na sentença. O acórdão não obri~

gou a paciente a levar o filho em visita à avó, abrindo a alternativa de
mandar levá-lo, com o que afasta qualquer possibilidade de coação,
agressão ou humilhação" (43).

Este exemplo deixa evidente a diferença entre o direito de visita dos
avós e o direito do neto de ser visitado. Esta última situação criaria atri
tos se os avós tivessem o direito de visitar o neto na residência do genro
ou da nora com quem não mantivessem relações amistosas (44).

Portanto, o controle judicial exercita-se para harmonizar e conciliar
o direito de visita dos avós com o direito de guarda dos genitores e não
para sacrificar este em proveito daquela prerrogativa.

Como ensina HENRJ DE PAGE, o poder paterno e o direito dos avós
devem harmonizar-se e exercer-se simultaneamente no interesse do menor.

O direito de visita dos avós consagrou-se contra pai e mãe e em
proveito de "autres ascendants" sendo certo que, mesmo em França,
ainda hoje surgem numerosos litígios entre avós e pais, mas há uma
perfeita constância nos julgados a favor do direito de visita dos avós (4l1).

Em decorrência das prerrogativas que exsurgem do pátrio poder, o
direito de visita dos avós poderá ser restringido ou mesmo suprimido
quando o conflito entre quem solicita o exercfcio de tal direito e quem
tem a guarda apresente uma intensidade tal que a manutenção das visitas
comprometa a educação do menor.

I: evidente que a restrição ou supressão do direito de visita dos avós
deva basear-se em razões sérias e legítimas, ou seja, quando as visitas
apresentem inconvenientes graves para a educação da criança.

A jurisprudência tem, p. ex., considerado "sério motivo" o fato de
os avós estimularem na criança um sentimento de animosidade para com
quem tenha a guarda ou de exercer sobre a criança uma influência mo
ralmente nefasta.

5) Os limites impostos à autoridade paterna e os efeitos do direito de
visita dos avós

A fixação desses limites leva em conta o interesse da criança, porém
é difícil definir concretamente em que consiste tal interesse.

(43) TE6FILO CAVALCANTI FILHO - "Direito de av6 a visitar nela", publicado no jornal Ao Folhl de
810 P••Io.

(44) Sobre o as5unlo. conaultar julgado publicado à I'ég. 84 do vai. 463 da RT.

(45) GENEVIEVE VINEY - ob. clt., pég. 240.
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A qualidade de avô é um título suficiente para limitar o exercício do
pátrio poder no que concerne ao direito de comunicar-se com a criança.

A dificuldade no estabelecimento dos limites é expressa nos seguin
tes termos por ALAIN SAYAG:

"Pou r étudier les prérogatives des grands-parents, il faut
donc sans cesse avoir à I'esprit les rapports que I'on peut établir
entre I'exercice de ces droits et t'exercice par les parents de leur
puissance paterneJle, considérée en quelque sorte comme le pi
vot des droits des grands-parents" (46).

I:: evidente que a intervenção dos avós pode se configurar quando
houver um exercício inadequado do pátrio poder. Justifica-se no interesse
dos menores. Neste sentido a informação de MAURICETIE CRAFFES
quanto ao direito inglês:

"En I'absence d'intervention du législateur on ne trouve pas
de décision accordant un droit de visite aux grands-parents;
ceux-ci, comme n'importe quel tiers, peuvent, dans la cas d'ex
trême gravité, demander la garde de I'enfant, mais, si la conduite
du pere ne commande pas de lui retirer la garde, ils ne peuvent
s'immiscar dans I'exercice de ses pouvoirs: ils ne peuvent re
vendiquer un droit de visite, car il est le maitre souverain de
sa maison. Ou I'autorité du pere est absolue ou quasi absolue
ou elle disparait" (4').

A limitação da autoridade paterna em relação aos avós evidentemente
extravasa o campo do direito de visita.

Às vezes configura-se uma situação na qual há a substituição da
autoridade paterna pela tutela exercida pelos avós.

Tal evento configurar-se-á em duas circunstâncias:

a) quando do falecimento dos pais e, então os avós, na ausência de
outras determ:nações, são investidos como tutores dos netos; ou, ainda.
na ausência dos pais por qualquer motivo;

b) quando os avós, em caráter excepcional e contra o interesse dos
pais dos netos, assumem o encargo de tê~los consigo, educá-tos etc. em
face da negligência dos pais revelando total desinteresse pela criança.

Nesta última hipótese será em decorrência da diminuição da autori
dade paterna, reconhecida em juízo, que os avós assumirão tais encargos.
Neste caso, os avós estão agindo não na ausência dos pais. mas contra
os pais. em situação de clara oposição ao comportamento dos pais da
criança.

(46) ALAIN SAYAG - oú. clt., pága. 43 e 44.

(47) MAURICETTE CRAFFES - La Pul_nc. P.lernelle en Drolt Anil leis, Paris. 1971, pág. 34.
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Os efeitos do direito de visita dos avós não se restringem apenas ao
direito de visitar os netos, mas englobam. também, o direito de se cor
responder com o neto e de o hospedar. A matéria está muito bem sis
tematizada por GENEVI~VE VINEY (48).

Quanto à visita propriamente dita, constitui a manifestação mais
comum do relacionamento avô-neto. O princípio que admite o r:Hreito de
visita nunca foi posto em dúvida.

Com relação às modalidades do direito de visita devemos, desde
logo, apontar o problema do lugar onde o avô encontrará o neto para
expressar-lhe sua afeição. Tanto o neto poderá ser visitado pelo avô
na residência do primeiro ou encontrar-se-ão na moradia de terceiros,
ou o lugar adequado será a residência do avô, dependendo do interesse
e da comodidade da escolha.

Quanto à duração e à freqüência das visitas, caberá ao juiz fixar o
que for mais conveniente.

Quanto às despesas decorrentes da visita, caberá ao juiz fixar a quem
incumbem, pois não deverão ser obrigatoriamente custeadas pelo avô,
nada impedindo haja uma divisão entre avô e quem exerça a guarda da
criança.

O avô, no exercício do direito de visita, pode atastar testemunhas.

O direito de se corresponder com o neto é considerado como uma
das prerrogativas do avô, sendo certo que a correspondência pode ser
efetuada por escrito, por telefone ou por qualquer outro meio.

A jurisprudência francesa não regula nem a extensão nem a freqüên
cia das cartas.

Caso o exercício do direito de trocar correspondência se transforme
em grave empecilho ao exercício do pátrio poder. reconhece-se a quem
detiver a guarda da criança a prerrogativa de fazer cessar judicialmente
os eventuais abusos. solicitando que o tribunal limite a extensão da cor
respondência.

Por outro lado, quem detém a guarda da criança não pode exercer
um controle pessoal sobre a correspondência, pois seria um contrasenso
permitir-lhe ler as cartas endereçadas ao menor pelo avô.

Com relação ao direito que os avós teriam de hospedar os netos,
hoje se admite em certas circunstâncias sem discussão. Sobretudo quando
certas circunstâncias justificarem tal situação: dístância, doença dos avós
etc., o que tornaria impossíveis visitas em caráter regular.

(48) GENEVI~VE VINEY - ob. cit., pég. 251.
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Mas a tendência parece se dirigir no sentido de que as estadas dos
netos em casa dos avós nada mais seria do que uma modalidade de
visita.

6) Problema da confusão entre o direito natural de visita 8 o dlreho de
visita decorrente da ajuda dos avós para o sustento dos netos

Durante muito tempo admitiu-se o direito de visita dos avós quando
estes sustentavam os netos. Seria, então, considerada atitude abusiva
dos pais a recusa do direito de os netos visitarem os avós. Este aspecto
tipicamente patrimonial do direito dos avós está superado.

o direito de visita dos avós existe em decorrência do liame de
filiação.

GUILLERMO A. BORDA revela existência de um julgado de 1958,
reconhecendo o direito de visita de uma tia-avó que durante sete anos
exerceu a guarda do menor (49).

7) Conclusões

As considerações desenvolvidas não distinguem entre avós legitimas
e avós naturais. Em França o assunto foi polêmico e apenas, recente
mente, se reconhece o direito de visita dos avós, quer seus netos sejam
filhos legítimos ou naturais de seus filhos, assim como não se deve cogi
tar do enquadramento dos pais dos netos como filhos legítimos ou natu-
rais dos avós. '

Felizmente, entre nós, estas preocupações não parecem ter sido cogi
tadas nos tribunais.

ALAIN SAYAG, após analisar num estudo longo e profundo o papel
dos avós no direito de família, conclui pela necessidade de ser sistema
tizada a matéria, regulando-se na lei as várias prerrogativas reconhecidas
aos avós e, talvez, mesmo aumentando-as. Reconhece que direitos lhes
devem ser reconhecidos para que possam defender-se contra a eventual
hostilidade dos pais que quereriam se interpor entre eles e seus netos.
Outras vezes são chamados para a salvaguarda do neto menor. Pode ser
a salvaguarda contra a própria fraqueza, principalmente em matéria de
casamento, em caso de ausência dos pais ou mesmo na presença deles
quando tal concorrência parecer desejável. Mas pode tratar-se igual
mente da salvaguarda da criança contra a indignidade ou inaptidão de
educar dos pais, quando, então, os avós terão um papel desinteressado,
privilegiado a preenoher.

(49) GUILlERMO A. BORDA - ob. cit., pág. 414.
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1. Os excepcionais

o princípio da igualdade de todos perante a lei, com tanta soleni
dade proclamado pelas Constituições e pelos Códigos, é meno.s verdadeiro
com relação a um grande contingente da população: os deficientes,
colocados em condições de intolerável inferioridade.

Na conceituação sempre citada de HELENA ANTIPOFF, o termo
excepcional é "interpretado de maneira a incluir os seguintes tipos:
os mentalmente deficientes, todas as pessoas fisicamente prejudicadas,
as emocionalmente desajustadas bem como os superdotados, enfim
todos os que requerem consideração especial, no lar, na escola e na
sociedade",

t certo que em numerosos países registram-se movimentos legisla
tivos generosos, procurando diminuir o desequilíbrio.

Além dos pioneiros Estados Unidos da América, Portugal, em sua
Constituição, insculpiu:

"Art. 71 - 1. Os cidadãos !fslea ou mentalmente defi
cientes gozam plenamente dos direitos e estão sujeitos aos
deveres consignados na Constituição, com ressalva do exercício
ou do cumprimento daqueles para os quais se encontrem
incapacitados.

2. O Estado obriga-se a realizar uma politica nacional
de prevenção e de tratamento, reabilitação e integração dos
deficientes, a desenvolver uma pedagogia que sensibilize a
sociedade quanto aos deveres de respeito e solidariedade para
com eles e a assumir o encargo da efetiva realização dos seus
direitos, sem prejuízo dos direitos e deveres dos pais e tutores."

Assinale-se, finalmente, que a Assembléia-Geral das Nações Unidas,
em data de 9-12-1975, pelo seu Comitê Social, Humanitãrio e Cultural,
adotou a Declaração dos Direitos das Pessoas Excepcionais e que, em
janeiro de 1978, realizou-se, em Manila, Filipin9.s, a TI Conferência Inter
nacional sobre Legislação referente às Pessoas Excepcionais (disabled).

Legislação brasileira

Alguns tímidos e parciais passos foram ensaiados pelo legislador
brasileiro :

Assim, o Decreto n9 38.724, de 30-1-1956, que reestruturou a orien
tação técnico-pedagógica do Instituto Benjamin Constant, prescreve,
art. 19, l:

"Instituir e orientar uma campanha que leve o público
a defrontar os deficitãrios visuais sem embaraços, sem cons-
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trangimento e sem demonstrações de comiseração, mas como
simples seres humanos portadores de um deficit, que podem
levar uma existência digna, trabalhar eficientemente, encon
trar em atividade remunerada meios de subsistência, identifi
car-se com os interesses da sociedade, contribuir para a
prosperidade e o bem comum, e participar também da alegria
de viver."

A Lei nQ 5.692, de 11-8-1971, que "fixa diretrizes e bases para o
ensino de 1Q e 2Q graus, e dá outras providências", determina, no
art. 9Q, recebam os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais,
os que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de
matrícula e os superdotados, tratamento especial, de acordo com as
normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educação.

o Decreto nQ 72.425. de 3-7-1973, criou o Centro Nacional de
Educação Especial - CENESP, com a finalidade de promover, em todo
o território nacional, a expansão e melhoria do atendimento aos
excepcionais.

Por melhores que sejam as intenções, não vão além de primeiros
tímidos passos, no sentido de reparar a grande desigualdade estabele
cida, é verdade, pela natureza, mas contra a qual uma iniciativa mais
pertinente precisa ser tomada.

No Brasil coube ao Deputado THALES RAMALHO apresentar pro
posta de que resultou, sem qualquer modificação, a Emenda Constitu
cional nQ 12, de 17-10-1978, assegurando aos deficientes a melhoria de
sua condição social e econômica, especialmente mediante:

"I - educação especial e gratuita;

II - assistência, reabilitação e reinserção na vida econô·
mica e social do Pais;

lU - proibição de discriminação, inclusive quanto a
admissão ao trabalho ou ao serviço público e a salários;

IV - possibilidade de acesso a edifícios e logradouros
públicos."

Em sua justificação (DCN, Sessão Conjunta, 24-8-1978, pp. 1.415
1.416) reproduz declaração de NORMAN ACTON de que pelo menos
uma entre 10 crianças precisa de educação especial, sob pena de expe
rimentar uma vida mais difícil do que o normal e acabar se sentindo
como ser estranho no mundo.

"Forma-se e cresce, em quase todas as nações, a consciên
cia de que eles têm o direito de ser como os demais. Que é
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urgente e necessário pôr um fim à segregação dos deficientes,
que é urgente e necessário derrubar as barreiras físicas e
sociais que ainda impedem a sua total integração na sociedade
e no processo de produção e de trabalho de cada país."

Calcula-se nos Estados Unidos que cada dólar gasto em reabilitação
produz um retorno de 35 dólares, custo igualmente devolvido sob a
forma de impostos pagos pelo reabilitado no prazo de 10 anos.

No Brasil, de acordo com a referida Organização - somos cerca
de 28 milhões de deficientes -, a emenda à Constituição pretendia
ser um primeiro passo no sentido de encontrar uma solução para o
problema.

E conclui a justificação da proposta:

"Que o deficiente do Brasil tenha, inscritos na Constitui·
ção, os seus direitos fundamentais: o direito de viver em
sociedade e não segregado; o direito ao trabalho, nos limites
de sua capacidade; e o direito de ir e de vir, de andar pelas
ruas e de entrar e de sair dos edifícios, nas ruas e nos edifícios
que os homens construíram sem atentar que existem milhões
de patrícios seus que não podem, nas suas cadeiras de roda,
com seus aparelhos ortopédicos, com suas muletas, ou sem a
luz dos olhos, vencer as escadarias, as escadas rolantes, as
imensas barreiras que encontram, a cada passo, até para subir
uma simples calçada de qualquer rua."

O Projeto de Lei nQ 5.776, do Deputado CARWS SANTOS. Diário
do Congresso Nacional (Seção l, 30-11-1978, p. 10.776), institui na
televisão informativos especiais para surdos-mudos, transmitidos por
método mímico ou pela leitura labial.

o mais completo e compreensivo, todavia, é o de nQ 124, do Senado
(DCN, lI, 17-5-1979, pp. 1. 812-1.820), do Senador NELSON CARNEI
RO, Que estabelece normas de assistência ao excepcional e autoriza a
criação da Fundação de Assistência ao Excepcional - FUNASE, e dá
outras providências.

Constituído de 62 artigos, propõem os iniciais:

Art. 1Q - A assistência ao excepcional visa, essencialmen·
te, à sua integração na sociedade.

Art. 20 - Considera-se excepcional a pessoa que apre
sente desvio acentuado dos padrões médios.

§ 19 - O desvio deve relacionar-se com o desenvolvimento
físico, mental, sensorial ou emocional, situado aquém do limite
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mínimo adotado nos padrões médios, ou além do limite máxi
mo desses mesmos padrões, considerados esses aspectos do
desenvolvimento separados, combinados ou em conjunto.

§ 2Q - Será acentuado o desvio sempre que exigir pro
cessos de educação especial, reabilitação ou o reconhecimento
de situação jurídica especial para que se alcance a integração
à sociedade.

Seguem normas relativas ao aproveitamento do trabalho do ex
cepcional no serviço público ou nas empresas particulares (arts. 7Q-15),
à instituição da Fundação Nacional de Assistência ao Excepcional 
FUNASE, que terá como finalidade (art. 18):

I - amparar e fomentar o desenvolvimento da educação,
reabilitação edefesa do excepcional no País;

II - assessorar a Presidência da República nos assuntos
pertinentes à educação, reabilitação e defesa do excepcional;

UI - formular e implantar a política nacional de educa
ção, reabilitação e defesa do excepcional, ( ... )

devendo organizar seus serviços de forma a atender, pelo menos,
às áreas de (art. 19): I - deficiência auditiva; II - deficiência física;
lU - deficiência mental; IV - superdotados.

Propõe, ainda, art. 52, sejam aplicados, obrigatoriamente, na edu~

cação de excepcionais, pelo menos, 5% (cinco por cento) dos recursos
destinados ao Plano de Alfabetização Funcional e Educação Continuada
de Adolescentes e Adultos, aprovado pela Lei nQ 5.379, de 15-12-1967.

A Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL,
instituída pelo Decreto nO 62.455, de 22-3-1968, entregaria à FUNASE
os recursos reservados para a educação de excepcionais (parágrafo
único do art. 52).

2. Não existe justiça no tratamento igual a desiguais

Entre os temperamentos que é indispensável opor ao rigor dãlei,
alguns somente agora começam a chamar a atenção do legislador, mas
que se impõem como uma necessidade inexorável: os que dizem respeito
aos excepcionais, principalmente os fisicamente diminuídos, como os
vitimados por visão nula ou deficiente, e os surdos.

Pretendemos aqui abordar um setor específico: o dos cegos e defi
cientes visuais, a favor de quem é indispensável encontrar, em matéria
de direito de autor, algum paliativo que os favoreça.
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É certo que mais do que qualquer outro, o direito de autor está
sujeito a uma série de restrições. Além daquelas que resultam de sua
própria natureza, como a limitação, no tempo, existem outras, de natu
reza pública, como as decorrentes da censura, que não só procura
preservar o conceito muito variável de moral, principalmente no tocante
a espetáculos e diversões públicas, de jornais, periódicos, empresas de
radiodifusão e agências noticiosas, como proíbe a propaganda de guerra,
de processos de subversão da ordem política e social ou de preconceitos
de raça ou de classe.

Existem ainda as de ordem didática e científica, que têm dado
margem a grandes abusos, na redação de apostilas e na utilização de
cópias por meio de xerox e similares, que tanto prejuízo ocasiona a
autores e editores, e a controvertida matéria das licenças legais, dos
programas de computadores (ordinateurs), dos países em desenvolvi
mento, do direito de citação etc.

Finalmente, as decorrentes de exigências comerciais, como execução
de fonogramas ou transmissões de peças pelo rádio ou pela televisão
em estabelecimentos comerciais, para demonstração à clientela, e judi
ciárias, na utilização de obras intelectuais quando indispensáveis à
prova administrativa ou judiciária.

Mas à medida que a sociedade vai evoluindo e se aperfeiçoando,
surge, inexoravelmente, a necessidade de outras adaptações e tempe~

ramentos, que, por mais intransigentes defensores que sejamos do
direito de autor, não podem deixar de ser consideradas com compreensão.

Trata-se de problema de importância fundamental, que não deve
ser abordado, apenas, do ponto de vista humanitário, de vez que não
há pessoa de formação moral adequada que possa recusar sua contri
buição para o bem-estar psíquico e cultural desses desafortunados, a
quem é negada uma das maiores alegrias da vida: a contemplação dos
seus familiares, dos semelhantes e da natureza. Também, sob o ponto
de vista da economia humana, procurando integrar um contingente
populacional apreciável, que pode resultar mesmo altamente qualifi
cado, desde que receba uma assistência adequada para que não per
maneça isolado, integrando-se, ao contrário, nas forças vivas da nação,
tão carente de todo concurso de seus filhc>s.

A consideração de que é calculada a incidência da cegueira nos
países desenvolvidos em cerca de 500 pessoas sobre 100.000 habitantes,
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e, nos países em desenvolvimento, 1.000 por 100.000, e que, anualmen
te, 250.000 crianças nos países em desenvolvimento tomam-se cegas
devido à desnutrição, dá bem idéia da importância do problema.

3. As diligências desenvolvidas pelo Conselho Mundial para o Bem
Estar dos Cegos

Não é possível deixar de registrar a campanha inteligente e pertinaz
desenvolvida pela Prof~ DORINA DE GOUV:a:A NOWILL, Presidente da
Fundação para o Livro do Cego no Brasil, guindada em data de
19-5-1976, à presidência do Comitê de Negócios Culturais do Conselho
Mundial para o Bem-Estar dos Cegos, e, aos 9-8-1979, à presidência do
mesmo Conselho Mundial, primeira representante do sexo frágil a
ocupar tão relevante cargo.

No relatório das atividades desse Comitê, no primeiro ano de sua
profícua gestão, já refere as iniciativas tomadas junto à Divisão do
Direito de Autor da UNESCO, a cuja Diretora, Dra. MARIE-CLAUDE
DOCK, teve oportunidade de expor as dificuldades encontradas por
diversos países com relação ao direito de autor na troca internacional
de livros para cegos.

Ulterior relatório, de 8-9-1979, do referido Comitê de Negócios
Culturais dá notícia de novo contato mantido no mês de agosto daquele
ano pela Prof~ DORINA DE GOUVM NOWILL com M.lle DOCK, com
quem cuidou, entre outros assuntos, da apUcação da Convenção de
Berna e da Convenção Universal sobre Direitos de Autor ao material
especialmente destinado aos cegos.

Atendendo à solicitação feita pelo Brasil, figurou na Ordem do Dia
da reunião de novembro/dezembro a aplicação das Convenções de Berna
e Universal sobre Direitos de Autor ao material especialmente destinado
aos cegos, ponto examinado em reunião conjunta do Comitê Intergo
vernamental e da Organização Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI) , tendo em vista um pedido anteriormente dirigido à OMPI,
feito pelo Brasil, para estudo do assunto. A preocupação maior refere-se
à aprovação de instrumentos internacionais que assegurem a isenção
de pagamento de "royalties", a que estão sujeitos os livros impressos e
gravados destinados a cegos e portadores de visão subnormal.

A fim de evitar qualquer proposta de alteração das convenções
internacionais, procurando uma solução na medida do possível, nos
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quadros dos textos atuais, sugeriu M.l1e DOCK um documento sugerindo
a constituição de um grupo de trabalho encarregado de estudar um
"contrato-tipo" (contrat type) aplicado aos livros impressos e ao ma
terial gravado, especialmente destinado aos cegos e portadores de visão
subnormal, que, uma vez aprovado pelo Comitê Intergovernamental,
seria negociado entre países, numa base bilateral.

4. As poucas disposições legais existentes na matéria

Das respostas obtidas de um questionário dirigido pela Presidente
do Conselho Mundial para o Bem-Estar dos Cegos a 35 países, verificou
ela que, até fins de 1978, eram poucos os que dispunham de normas
legais especificas, circunstância essa, no entanto, que paradoxalmente
favorece a promulgação de medidas uniformes, em todo o mundo
civilizado.

Na reunião de 28-11 a 6-12-1977 do Comitê Executivo da União
de Berna foi apresentada, pela observadora do referido Conselho,
proposta para aplicação das Convenções de Berna e Universal aos
equipamentos especialmente designados para os cegos (documento
B/EC/XII/16 - IGC (1971) /II/19).

Foi unânime a aprovação da idéia, sugerindo-se mesmo extensão
da medida a todos os fisicamente deficientes, mas poucos observadores
apresentaram dados positivos.

Na Dinamarca, a Lei nQ 158, de 31-5-1961, dispõe:

"Art. 18 - Poderão fazer-se em caracteres especiais des
tinados aos cegos exemplares de obras literárias ou musicais
já editadas. Poderão produzir-se igualmente fotocópias das
mencionadas obras, destinadas ao ensino nas escolas para
surdos-mudos e incapacitados similares.

Poderão ser feitos, mediante registros sonoros, exemplares
de obras literárias ou musicais já editadas, sem finalidades
lucrativas, e poderão ser emprestados aos cegos, enfermos da
vista e outros, cuja invalidez os impeça de ler os livros comuns.
Para tais gravações o autor terá direito a uma remuneração."

A Biblioteca do Estado e Impressora para o Cego está autorizada
a produzir, sem limitações, livros falantes para empréstimo, que no
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entanto não poderá vender. Não há restrições no tocante a livros em
Braille.

Empréstimos de livros falantes podem ser feitos a outros países,
mas não vendas.

Nos Estados Unidos, informava BARBARA RINGER, a 15-12-1977,
um dos mais importantes objetivos da Biblioteca do Congresso é prover
edições Braille e gravações de trabalho de leitura para uso exclusivo
dos cegos e incapacitados físicos.

Num esforço para simplificar e acelerar os procedimentos de direito
de autor que são parte integrante desse programa, a Seção 710, da
primeira seção da Pub. L. 94-553 (90 8tat. 2541), subministra o esta
belecimento de um sistema de licença voluntária a ser vinculado com
o registro do direito de autor.

A licença permite à Biblioteca do Congresso "reproduzir o trabalho
pelo sistema Braille ou similares símbolos tácteis, ou pela fixação da
leitura do trabalho numa gravação, ou ambos, e para distribuir as
cópias resultantes e gravações unicamente para uso de cegos e inca
pacitados físicos.

Dentro desse espírito, admite a Lei norte-americana nQ 94.553, de
19-10-1976, § 110, limitações dos direitos exclusivos: isenção de deter
minadas execuções e exibições, entre outras, não constituírem violações
do direito de autor:

"(8) execução de um trabalho musical não dramático, por
ou no decorrer de uma transmissão especificamente destinada
para e primariamente dirigida a cegos ou outras pessoas inca
pacitadas, que são incapazes de ler material normalmente im
presso como resultado de sua deficiência, ou surdos ou outras
pessoas excepcionais impossibilitadas de ouvir os sinais orais
que acompanham uma transmissão de sinais visuais, se a
execução é feita sem qualquer finalidade de vantagem comer
cial direta ou indireta e sua transmissão é feita por meio de
facilidades de (I) uma entidade governamental; ou (lI) uma
estação transmissora educativa não comercial (como definida
na Seção 397 do Titulo 47); ou (lI!) uma autorização de
retransmissão pelo rádio (como definida no 47 CFR 73.293 
73.295 e 73.593 - 73.595); ou (IV) um sistema de cabo (como
definido na Seção lU (f).
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(9) execução em uma única ocasião de trabalho dramá
tico literário publicado pelo menos dez anos antes da data da
execução, por ou no curso de uma transmissão especificamente
destinada para e primariamente dirigida a cegos ou outras
pessoas deficientes que são incapazes de ler o material impresso
normal como resultado de sua diminuição, se a execução é
feita sem qualquer finalidade de vantagem comercial direta
ou indireta e sua transmissão é feita mediante as facilidades
de uma autorização de retransmissão por rádio referida na
Cláusula 8 (IH), desde que as determinações desta cláusula
não sejam aplicáveis para mais do que uma execução do
mesmo trabalho pelos mesmos executores ou sob os auspícios
da mesma organização."

A legislação japonesa encontrou solução para o problema: não só
considera legítima toda reprodução em Braille de um trabalho já tor
nado público, como, ainda, autoriza as livrarias Braille gravarem, com
destino a cegos, trabalhos já tornados públicos.

O art. 103 das bases da legislação social da União Soviética e das
Repúblicas Associadas, reconhecidas pela legislação da URSS, de 8 de
dezembro de 1961 (Védomostí Verkl6vnovo Sovéta SSSR - Noticiário
do Supremo Tribunal da URSS, 1961, nQ 50, p. 525; 1973, nQ 9, p. 138),
dispõe:

"Art. 103 - D:.l. utilização de uma obra sem anuência do
autor e sem pagamento dos direitos autorais.

Admite-se sem a anuência do autor e sem o pagamento dos
direitos autorais, impreterivelmente, com a indicação do nome
do autor, cuja obra foi citada, assim como a obra utilizada:

8) edição de obras publicadas em pontos em alto
relevo (Braille) para cegos."

5. Conclusões

As considerações expendidas orientam e facilitam as conclusões.

A primeira é de que não há discrepância quanto à imprescindibili
dade de medidas de amparo aos deficientes visuais, auditivos e outros,
no tocante ao campo específico do direito de autor e direitos conexos.

A segunda é que, da mesma forma que todas as legislações admitem
determinadas restrições para finalidades de uso pessoal e para fins de
instrução de trabalhos já divulgados, devem ser completadas com uma
referência à reprodução em caracteres em Braille, com a inclusão, com
a redação que for considerada adequada, permitindo a reprodução, sem
fínalidades de lucro, de exemplares de obras literárias, científicas ou
musicais, já divulgadas, em caracteres em relevo, bem como registros so
noros, para uso exclusivo de cegos e surdos-mudos.
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1. Introdução

o desenvolvimento da técnica de comunicações, COmo conseqüência dos
programas espaciais, fez surgif{~m os satélites de comunicação e, com eles, o
processo de difusão de obras intelectuais denominado cabovisão, consistente na
transmissão de imagens ou de sons por intermédio de cabos ou fios. Sinais
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portadores da emissão são recebidos e retransmitidos por satélites especiais a
estações terrestres, via cabo (a expressão foi utilizada por AUGUSTO FRA
GOLA, em seu trabalho Aspetti giuridici delle radiotelevisioni, em 1970, e aco
lhida à generalidade) .

Possível em face do progresso tecnológico geral - e em especial com o
desenvolvimento dos satélites artificiais -, tem o sistema suscitaao problemas
no âmbito do Direito, em particular, do Direito de Autor.

2. A era espacial

Advirta-se, de início, que, além desse aspecto, o advento da era espacial
trouxe inúmeras e transcendentes questões que vêm desafiando a argúcia dos
juristas e em cujo equacionamento se vem firmando um conjunto de princípios e
normas próprias, dotado de especificidade, a que se tem nomeado direito es
paciaL

O progresso da ciência - principalmente da eletrônica, da cibernética e da
balística, com o desenvolvimento de transistores, computadores, foguetes e do
controle por ondas - possibilitou a colocação em órbita do primeiro satélite
artificial da Terra, o "Sputnik", em 4-10-1957.

Inúmeros projetos espaciais desencadearam-se a partir de então, na conhe
cida competição científica entre EUA e URSS (séries "Vostok", "Voskhod",
"Apollo", "Gemini" e outras), lançando-se ao espaço, de início, animais e, depois,
seres humanos, os quais tiveram o seu ponto culminante na conquista da Lua,
em 20-7-1969 (Apollo ll).

Sondas especiais têm sido lançadas em direção a Vênus e a Marte, conse
guindo, inclusive, pousar em sua superfície.

Estuda-se a instituição de sistema de transportes celestes (Space Shuttle),
com viagens experimentais já programadas para 1982. E um projeto mais ambi
cioso pretende a fixação de colônias espaciais para a exploração do espaço
interplanetário e, nesse sentido, serão enviados, previamente, equipamentos com
informações gerais sobre a Terra, Vênus, Marte e aos satélites de Júpiter e Satur
no (v. sobre as informações científicas, o suplemento especial publicado pelo
jomal O Estado de S. Paulo, de 2-10-1977).

3. Reflexos das conquistas espaciais

Conseqüências várias trouxe a conquista do espaço. Poderiam ser lembra
das: a eliminação de fronteiras; o novo dimensionamento das comunicações; as
novas perspectivas de difusão da cultura; a evolução da ciência e da técnica em
geral; a expansão econômica, pelo aperfeiçoamento de técnicas de produção e
de melhor aproveitamento de recursos naturais e outras tantas, tudo isso ofere·
cendo melhores condições de vida, desde que a sua aplicação se volte para o
bem da humanidade.
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4. Problemas suscitados no âmbito do Direito

Mas, de outro lado, problemas novOs são postos à reflexão dos juristas, como,
por exemplo, o da utilização pacífica do espaço; o do respeito à soberania dos
Estados nacionais; o da responsabilidade do Estado e do homem no espaço; da
regulação dos vôos espaciais; o da indenização de danos causados a pessoas ou
a Dens, dentre outros, ressaltando-se, no plano do Direito de Autor, a participa
ção do criador da obra nOs processos de comunicação via satélite, que veremos
adiante.

Essa problemática evoca a discussão quanto aos perigos da tecnologia e de
sua utilização incontrolada para os direitos humanos, em que à ciência jurídica
cabe traçar normas reguladoras, a fim de evitar que os excessos possam vir a
ferir, ou mesmo aniquilar, os direitos do homem. Basta que refiramos o uso
indiscriminado da reprografia - reproàução de ~bras por diferentes processos
mecânicos, como xerografia, fotocópia, microfilmagem e outros -, que sérios
prejuízos têm ocasionado aos autores e titulares de direitos patrimoniais sobre
obras protegidas, para cuja regulamentação apresentamos proposta que foi aco
lhida na 1\l Conferência Continental sobre Direito de Autor, promovida pelo
Instituto Interamericano de Direito de Autor, com a assistência da Organização
Mundial da Propriedade Intelectual, em São Paulo, em junho de 1977, e que
será estudada pelas organizações internacionais, como se estabeleceu, à ocasião
(a tese foi publicada na Revista da Procuradoria-Geral do Estado (10): 457-70,
iun. 1977).

5. Disciplina da utilização do espaço

Assim, no sentido de se disciplinarem os aspectos pertinentes da utilização
do espaço, diferentes acordos internacionais foram celebrados: a Convenção de
Paris, de 1919, em que se fixou a soberania dos Estados no espaço atmosférico
situado em seu território; a da Aviação Civil, de Chicago, em 1944, em que se
firmou a soberania sobre o espaço aéreo, considerado como aquele até aonde
o homem pudesse alcançar; a de Roma, de 1959, sobre indenização de danos
causados a terceiros por aeronaves estrangeiras; e o T:ratado do Antártico, de
Washington, em 1959, em que se previu o controle internacional sobre regiões do
espaço não atingidas pela soberania. Fixaram-se, como princípios gerais: o da
soberania dos Estados sobre o espaço aéreo integrante de seu território; o da
delimitaçãl) desse espaço; o do controle internaCional das áreas não alcançadas
pela soberania de determinado Estado; o da indenização de danos causados por
aeronaves estrangeiras, dentre outros.

A Assembléia-Geral da ONU propÔs a constituição de comissão especial
para estudar () problema da normatização da utilização do espaço em 1958,
que ofereceu suas conclusões no ano seguinte, defendendo a conveniência da
medida. Além disso, baixou algumas reso[uções a respeito, de 1961 a 1963, defi
nindo os seguintes princípios para a regulamentação: a limitação da utilização
a fins pacíficos; o favorecimento da cooperação internacional nessa atividade;
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a garantia, pelos Estados, da segurança dos astronautas; a assistência a veículos
em dificuldades; o recílmbio de equipamentos ao país de origem etc.

Organizações internacionais foram criadas para O desenvolvimento e a coor
denação dos assuntos relativos às atividades espaciais, como, por exemplo, a UAI
(União Internacional de Astronáutica); UIT (de Telecomunicações); OIEA (de
Energia Atômica); OACI (de Aviação Civil); URI (de Radiociência) e inúme
ras outras.

6. Necessídade de codificação da matéria

Tudo isso tem conduzido à necessidade de edição e de codificação de nor~

mas sobre a matéria. Nesse sentido, já falamos da proposta da comissão especial
da ONU, de 1959. Mas, tambêm, a Assemblêia do Conselho da Europa recomen
dou a instituição de nonnas gerais sobre a utilização do espaço e, desde então,
independentemente da existência de conflito em concreto.

Autores têm-se batido pela codificação, em alguns países (como SEBAS
TlAN ESTRADE ROTORBDA, na Espanha, em sua obra EI Derecho ante la
ConquÍSta dei Espado).

7. Os satélites de comunicação

Considerados o mais importante resultado direto das ati~idades espaciais,
os satélites de comunicação têm, a par dos inúmeros benefícios trazidos à huma
nidade, suscitado também questões no plano do Direito. Enfocaremos as relacio
nadas ao Direito de Autor.

Para tanto, cabe-nos perquirir o mecanismo desses satélites e individualizar
as operações que com eles se desenvolvem. Assinale-se, de início, que os satéli
tes artificiais apresentam fins diversos: científicos, meteorológicos, de levanta
mento de dados estatísticos ou naturais, para fins econômicos ou culturais e
inúmeros outros.

Uns destinam-se especificamente às comunicações, o primeiro dos quais per
tence à série INTELSAT (chamado Early Bird) e foi colocado em funciona
mento em 1965, para serviços de telefonia, telex e radiodifusão. A televisão foi
incluída no ano seguinte (INTELSAT 11). Esses satélites recebem sinais porta
dores de programa de uma fonte de emissora, por meio de antena receptadora;
os sinais são ampliados e modulados em seu interior; e, em uma fase final, são
retransmitidos, por antena de emissão, às estações receptadoras terrestres que
compõem o sistema.

A sua utilização é operada, técnica e comercialmente, pela COMSAT
(Communication Satellite Corporation), entidade controlada por capitais norte
americanos, que recebe remuneração pelos seus serviços. A distribuição para os
Estados é afeta à INTELSAT, organização internacional fonnada por cotas de
diferentes Estados interessados na instalação de satélites, de que participa o
Brasil (e mais 98 países, ao que ora consta) .
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8. Problemas trazidos pews satélites no campo do Direito

A comunicação por satélite deflagrou inúmeros problemas no plano do
Direito, destacando-se, desde logo, o da captação não autorizada de sinais por
tadores de programas. Em função do vultoso investimento que representa o sis
tema e em face da denominada "pirataria" dos sinais, diferentes Estados cele
braram Convenção Internacional, em 1974, comprometendo-se a tomar todas as
providências necessárias para impedir essas práticas danosas. Para chegar a
esse resultado, algumas reuniões e projetos preparatórios foram efetivaáos, a
saber: em Genebra (1968), Paris (1969), Lausanne (1971), Paris (1972) e
Nairóbi (1973, de que resultou o projeto-base da Convenção de Bruxelas) .

Assumiram os Estados o compromisso de tomar as medidas necessárias
para impedir que, em seus territórios, terceiros se aproveitem indevidamente de
sinais endereçados a um destinatário de direito (art. 2Q ), salvaguardando-se
inclusive os direitos de todos os que tenham contribuído na emissão (art. 6<?),
ou seja, dos autores, atores e prOdutores da obra difundida.

9. Questões no campo' do Direito de Autor

.O sistema de transmissões por satélite interfere nos direitos autorais, na
medida em que difunde obra5 intelectuais protegidas. Com efeito, as emissões
recebidas e, depois, difundidas pelo satéfite encerram, muitas vezes, obras
artísticas, científicas ou literárias, em torno das quais gravitam feixes de direitos
reconhecidos universalmente, tanto em Convenções Internacionais (de Berna e
suas revisões e de Genebra), como no direito nacional de quase todos os países
do mundo atual: os direitos autorais, em seus diferentes aspectos m<lrais e patri
moniais (estes, englobando as representações ou reproduções da obra, por qual
quer das formas possíveis).

Ora, os princípios gerais que regulam a matéria são: o da necessidade de
autorização do autor (ou do titular dos direitos patrimoniais) para a repre·
sentação ou reprodução da obra, e a conseqüente participação do autor nos pro
veitos econômicos daí resultantes, tanto a nível de convenção internacional como
no das legislações nacionais. Assim, p. ex., para que uma obra literária seja
difundida pela televisão ou pelo rádio, ou outra forma qualquer, é necessária a
expressa e precisa autorização do titular dos direitos, mediante a remuneração
que for convencionada, geralmente em função dos resultados econÔmicos. Nesse
sentido. a lei brasileira de direitos autorais (Lei nQ 5.988, de 14-12-1973, arts.
29, 30, 35, 52, dentre outros).

Essa é a orientação traçada desde a primeira Convenção Internacional sobre
a matéria - então designada como "propriedade literária, artística e científica"
- efetuada em Berna (1886). Erigiu-se então um sistema protetivo ao autor de
obra intelectual, gue se vem aperfeiçoando à medida em que evolui a tecnologia,
através de revisões periódicas do texto anterior, para amoldar-se às novas COn~

quistas.

Submetem-se ao autor as diferentes formas de utilização da obra, compreen
dendo todos os processos de representação e de reprodução que a técnica pro
porciona.
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Ora, o satélite de comunicação realiza as duas operações citadas: a repre·
sentação, quando leva a público - e de que dimensões! - as obras recebidas
cOm os sinais; e pode também fazer - e o faz - reproduções mediante a fxa
ção de obras recebidas, selecionando inclusive partes ou programas - conforme
o interesse dos integrantes da rede e em razão da diferença ae fusos horários 
incorrendo, portanto, no sistema protetivo dos direitos de autor e conexos.

Dessa forma, na emissão originária deve ser, previamente, colhida a autori
~ação autoral, para a remuneração devida ao titular dos direitos.

la. Orientações adotadas na doutrina e na iurisprudência

Inúmeros autores estrangeiros tiveram oportunidade de estudar a problemá
tica dos satélites sob o ângulo do Direito de Autor, em artigos publicados nas re·
vistas especializadas, mostrando a necessidade de assegurar-se a proteção aos
autores, apontando as díficuldades que sentiam na matéria e, mesmo, reclaman
do textos expressos. Expressivos são, dentre os estudos que pesquisamos, os de
ROBERT PLAISANT e de ANDRÉ KEREVER (Le Droit <CAuteur, de 1971, pp.
79 e ss., de 1977, pp. 48 e ss.); MICHEL M. WALTER (mesma revista, 1976,
pp. 282 e ss.); ANNIKA LOKRANTZ BERNITZ (RlDA - Revue Intemationale
du Drait clAuteur, 1971, pp. 69 e ss.); ERICH SCHULZE (Internazianale Ge·
sellschaft, 1976, pp. 107 e S5.); e AUGUSTO FRAGOLA (lI Diritto di Autore,
1975, pp. 295 e ss.), este último, o mais incisivo na defesa desses direitos.

Em seus trabalhos, alguns autores citam e criticam decisões da íurísprudên
cia que, nas poucas vezes em que foi chamada a pronunciar-se, adotou orienta
ções discrepantes do Direito sedimentado, como p. ex., em caso submetido à
Suprema Corte dos EUA, que concluiu pela não existência de emissão ou de
retransmissão na atuação do satélite, respondendo negativamente à remuneração
autoral (decisão de 17-6-1968, in ERICH SCHUlZE, dI.; e também JOHN C.
STEDMAN in Copyríght developments in the United States, BruxeIles, l!:MILE
BRYLANT, 1974, pp. 299 e ss.). Em outra hipótese, em hotel que oferecia a seus
clientes programas captados através de dispositivo especial, a Corte de Cassação
decidiu que se tratava de "lugar privado", insuscetível de gerar direitos autorais
(in ANDRl!: KEREVER, eít.) (em verdade, a execução em hotéis, restaurantes e
outros locais semelhantes constitui representação pública; nesse sentido, é ex
pressa a nossa lei, em seu art. 73 e §§). Mas, em questão submetida à Corte de
Bruxelas (decisão de 4-7-1975), considerou o Tribunal que a transmissão pelo
satélite constitui comunicação pública da obra e, portanto, deveriam ser pagos
os direitos autorais do titular do filme difundido (in AUGUSTO FRAGOLA.
cit. ) .

11. Conclusães

Em nosso entender, seja a nível internacional, seja de direito interno, em
qualquer processo de utilização da obra, de caráter público, deve ser previamen
te solicitada a autorização do autor e pagos os direitos correspondentes.
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No plano das convenções, desde o primeiro conclave, os integrantes da
União de Berna, prevendo, exatamente, o desenvolvimento de nOvas Formas d"e
comunicação da obra intelectual, enumeraram apenas exemplificativamente as
obras protegidas (art. 4Q da Convenção de 9-9-1886), fazendo sujeitar-se ao
sistema protecionista todas as formas de publicação da obra. A flexibilidade do
texto destinava-se a alcançar as novas formas que a técnica de comunicações
veio acrescentando, dentre as quais, o cinema, o rádio, a televisão etc.

Essa mesma fórmula elástica vem sendo mantida pelos convencionais nas
sucessivas revisões do texto original (atual art. 2Q da revisão de Paris, 1971). A
transmissão pelo satélite é, sem dúvida, comunicação ao público e, assim como
se considerou a radiodifusão e a televisão cOmo abrangidas pelas normas con·
vencionais, não vemos como delas se possa afastar a nova forma de comunica~

ção. Ao revés, a transmissão e a reprodução de obras intelectuais está compreen
dida nos amplos termos da Convenção de Berna (v., também, art. 11, bis, e
outros, em que impera a mesma orientação globalizante e protetora dos direitos
autorais) .

Desnecessário texto expresso para o fim proposto: nOs termos em que se
acha o sistema e no alcance real que se imprime ao texto da Convenção, deve
ser considerada abrangida a cabovisão, para remunerar-se os autores e os de
mais que contribuíram para a produção da obra. Decisivo nesse entendimento é
a própria orientação assumida na Convenção de Bruxelas para proteção dos
sinais, em que se determinou o respeito aos direitos autorais e conexos, nos
termos das respectivas convenções (art. 69, v. retro, n9 8). Entendeu-se então,
como suficientes, para essa posição, os textos existentes.

No âmbito do direito interno e à semelhança das convenções, existem, na
generalidade das legislações, disposições abrangentes quanto à utilização das
obras, dando ao autor os direitos de utilizá-las e de participar nos proveitos
econrmicos (entre n6s, arts. 29, 30, 35 e outros da lei especial).

Assim sendo, na transmissão, por satélite, de obras protegidas, deve, na
origem, ser obtida a autorização autoral e pagos os respectivos direitos.
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BíbHo(lratta

1 - Noções Básicas sobre o Uleasing'J

o "leasing" será, provavelmente, uma das técnicas financeiras
modernas que mais rapidamente se desenvolveu nos últimos anos nos
principais países industrializados do mundo contemporâneo, a começar
pelos EUA, onde o "leasing" tem as suas bases principais e as caracte
rísticas que foram aproveitadas pelos países onde o legislador dele se
tem ocupado, em leis específicas. disciplinando-o como instituto jurídico,
tal como na França e na Bélgica, em que as leis, mais ou menos
recentes. cuidam dos aspectos econômicos, contábeis, fiscais e financei
ros do "leasing" Wrança - lei do ano de 1966 - Ordonnance - de
setembro de 1967; Bélgica - Dec. Real de 1965 e Decreto Ministerial
de 1968) ou regulam as respectivas implicações fiscais, como é o caso
da Itália, Argentina e de outros paises.

No Brasil, diz-nos TAVARES PAES, o "leasing" surgiu como solu
ção para o equipamento, sem imobilização de consideráveis recursos
próprios da empresa interessada, partindo-se da premissa econômica
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de que é o uso do bem, e não a S'l.ta propriedade, que produz os lucros
do empre3ário.

O "leasing" é um contrato que a nossa Lei nQ 6.099 denominou
de arrendamento mercantil e que apresenta certas peculiaridades, eis
que nesse tipo de contrato "a relação locacional" não esgota a com
plexidade do negócio, nem desvenda a sua causa, que é o investimento
em bens de capital (COMPARATO, Rev. Trib., volume 365, pág. 14).

A natureza do "leasing" é complexa: compreende uma locação,
um mandato e, eventualmente, uma compra e venda, acentuando, a
propósito, LEMOS CHAGAS, em importante escrito, na Re&enha Finan
ceira, que para cada instituto "serão aplicáveis as regras previstas na
lei para o contrato isolado que estiver prevalecendo, em cada fase da
operação (Rez;. Mercantü, voI. 14, 146).

Modalidades do "lea.sing"

O "leasing" se apresenta sob duas formas principais:

O "LEASINO" OPERAClONAL - quando a operação é efetuada
diretamente pelo fabricante do equipamento que o arrenda ao empre
sário, sem intermediação da empresa financeira;

O "LEABING" FINANCEIRO - que é definido como "a cessão de
uso, através de arrendamento a longo prazo".

Repetimos:
O "leasing" brasileiro é do tipo financeiro e, por isso, a Lei nQ 6.099,

de 1974, declara, expressamente, no seu art. 23, que () Conselho Mone
tário Nacional é o órgão regulador da operação de arrendamento mer
cantil, inclusive é o CMN competente para "es.tabelecer as condições
para a realização dWl operações de "leasing" (art. 9Q, § 2Q).

Neste sentido: Hl!:LIO JOSlt DE OLIVEIRA, Leastrlg - pág. 67,
Porto Alegrei1975.

A Lei n 9 6.099, de 1974. não regula o "leasing" como instituto
juridico. É uma lei tributária, cujos objetivos são declaradamente fiscais.

Aliás, não é esse o único diploma de nosso sistema legislativo, em
que se confia à lei tributária a regulamentação de um instituto jurídico.

Basta recordar que também a duplicata de vendas mercantis nasceu
de uma lei tipicamente fiscal, ou seja, a que, nos idos do ano de 1923,
disciplinou o imposto sobre as vendas mercantis, criando a duplicata
de fatura, sobre a qual seria pago, nas vendas a prazo, aquele tributo.

Com o "leasing" sucedeu o mesmo, com a circunstâncla de que,
tendo o legislador confiado ao Con.selho Monetário Nacional a regula
mentação do contrato, o conselho baixou o respectivo regulamento e
vem legislando sobre a matéria, como se pode 'Verificar pela recente
Circular nQ 556, de 23 de julho de 1980, do Banco Central do BrMil,
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expedida com o objetivo de atualizar as normas que regulam a cons
tituição, o funcionamento, a incorporação e fusão das sociedades de
arrendamento mercantil, cujo funcionamento depende de autorização
do Banco Central, que as qualifica como entidades "Auxiliares do Sis
tema Financeiro Nacionalu.

A Lei nQ 6.099, de 1974, conceitua como "operação de arrendamento
mercantil" a que for realizada entre pessoas jurídicas, e a que tenha
por objetivo o arrendamento de bens adquiridos a terceiros, pela arren
dadora, para fins de uso próprio da arrendatária, e que atendam às
especificações desta (parágrafo único do art. 1Q) .

Todas as operações de arrendamento mercantil subordinam-se ao
controle e fiscalização do Banco Central do Brasil, segundo as normas
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

Os contratos de arrendamento mercantil conterão 89 seguintes
disposições:

a) prazo do contrato;

b valor de cada contraprestação (por períodos determinados, não
superiores a um semestre);

c) opção de compra ou renovação do contrato (como faculdade
do arrendatário);

d) preço para opção de compra ou critério para sua fixação,
quando for estipulada esta cláusula.

O regulamento pormenoriza, completa e adita. a lei, que, pela
redação do art. 19, parágrafo único, deixa fora de dúvida que as pessoas
físicas não poderão ser participantes, como arrendatárias dos contratos
de "leasing", eis que estes só podem ser celebrados entre pessoas jurí
dicas, para gozar das franquias da lei.

A empresa individual poderá celebrar, como arrendatária, o con
trato de "leasing", pois é pessoa jurídica de direito privado.

NOTA: De acordo com o dispositivo do parágrafo único do art. 1Q
da Lei nQ 6.099/74, repetimos:

Somente pessoas jurídicas podem celebrar o contrato de "leasing".
Mas, ainda assim, nem todas, porque o art. 2Q exclui do tratamento
dessa lei "o arrendamento de bens contratado entre pessoas jurídicas
direta ou indiretamente coligadas ou interdependentes, assim como o
contratado com o próprio fabricante".

2 - A prática do Uleasing"

Num trabalho que escreveu para a Revista Mercantil de São Paulo,
o Prof. MAURO BRANDAO LOPES acentua, com todo acerto, que a
nossa Lei nQ 6.099, de 1974, ao regulamentar o problema fiscal do
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"leasing", não trouxe subsidio pertinente à solução do problema de
natureza jurídica do instituto.

Demais disto, "ao restringir o regime fiscal que estabelece as ope
rações realizadas entre pessoas juridicasJ essa lei não proibiu operações
de "leasing" entre pessoa jurídica e pessoa física ou mesmo entre
pessoas físicas. Apenas, o que ocorrerá é que estas últimas operações
não serão beneficiadas pelo tratamento fiscal instituído naquela lei.

É de se acentuar, a seguir. que a prática do "leasing", como previsto
pelo nosso legislador na citada Lei n9 6.099, de 1974, somente poderá
ser exercitada por empresas arrendadoras que fizeram dessa operação
o objeto principal de sua atividade ou que centralizarem tais operações
em um departamento especializado, com escrituração própria (art. 29,
§ 29, da Lei n9 6.099/74).

O Conselho Monetário Nacional não demorou a estabelecer no
regulamento baixado com a Resolução nQ 351, de 17 de novembro de
1975, do Banco Central, as normas para a prática de execuções das
operações de "leasing" declarando-as privativas "das pessoas jurídicas
registradas no Banco Central, que tenham como objetivo social exclusi
vo a prática de operações de arrendamento mercantil, e das instituições
financeiras (Bancos de Investimentos, Bancos de Desenvolvimento e
Caixas Econômicas) no caso das operações de arrendamento contrata
das com o próprio vendedor dos bens ou com pessoas a ele vinculadas
(Regulamento - arts. 19 e 12).

Logo depojs, o Banco Central baixou a sua Circular 279, de 17 de
novembro de 1975, estabelecendo o "roteiro para instrução e processos
de interesse das sociedades arrendadoras".

E, pela recente Circ1l.I.a.r nÇ/ 556, de 2.3 de iulho de 1980, publicada
no DO, Seção r, de 29 de julho de 1980, o Banco central dispôs, por
menorizadamente, a respeito das sociedades de arrendamento mercantil,
desde suas características e constituição (qualificando-as como inte
grantes do sistema financeiro nacional), até a sua dissolução, incorpo
ração e fusão.

Procurou o Governo, por essa fonna, e com tal procedimento, cercar
das maiores garantias legais a existência e o funcionamento das pessoas
jurídicas às quais foi confiada a prática do "leaaing".

A prática do "leasing", para gozar do tratamento tributário especial
de que trata a Lei nl? 6.099, de 1974, há de conformar·se às detennina
ções dessa lei, ficando assentado, de forma categórica e inarredável,
que "todas as operações de arrendamento mercantil subordinam-se
ao controle e fiscalização do Banco Central do Brasil, ... a elas se
aplicando, no que couber, as disposições da Lei n9 01.595, de 31 de
dezembro de 1964, e legislação posterior relativa ao sistema financeiro
nacional" (art. 79).

Mas, não é só: em obediência ao que determinam o art. 7Q e o
§ 2Q do art. 9Q da Lei nQ 6.099/74, o Conselho Monetário Nacional
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estabeleceu as normas relativas às diferentes fases da operação de
"leasing", ou seja, as regras para as operações de arrendamento mer
cantil contratadas com o próprio vendedor do bem (art. 9Q) e normas
para as operações de arrendamento mercantil, como tais definidas nos
seus arts. lQ, 59 e 6Q, ou seja, com o próprio arrendatário.

E, para que a arrendadora, no contrato de "leasing", não tivesse
arbítrio ilimitado na fixação das condições a serem aceitas pela arren
datária, o legislador traçou, na Lei nQ 6.099/74, algumas diretrizes,
que o Conselho Monetário Nacional ampliou no Regulamento que fez
expedir para regrar essas operações, através da Resolução n 9 351, de
17 de novembro de 1975, do Banco Central do Brasil.

Na Lei nQ 6.099174 se estabeleceu, de forma peremptória e, por
tanto, inarredável, ao saror das partes, que os contratos de arrenda
mento mercantil, formalizados por instrumento público ou particular.
conterão:

a) o prazo do contrato, que o Regulamento vier a fixar, no mínimo
de 3 (três) anos, exceto o caso de arrendamento de veículos, em que
o prazo minimo poderá ser de dois anos (Reg., art. 9Q);

b) o valor das contraprestações a que a empresa arrendatária
ficará sujeita e a fonna de seu pagamento, por períodos determinados,
não superiores a wn semestre;

c) o direito da arrendatária de, no vencimento do contrato, optar:

1) pela devolução do bem,
2) pela renovação do contrato ou

3) pela aquisição dos bens arrendados;

d) o preço para opção de compra ou critério para sua fixação,
quando for estipulada esta cláusula. Note-se que essa opção, segundo
estipula o Regulamento, só poderá ser exercida ao término da vigência
do contrato (art. 10).

O Conselho Monetário Nacional, ao regulamentar o art. 59 da lei,
do qual constam as condições dos contratos, que venho de referir,
acrescentou outras, declarando-as, porém, todas obrigatórias, sob pena
de nulidade.

Os a.créscimos são estes:

a) descrição dos bens que constituem objeto do contrato, com
todas as características que permitam sua perfeita identificação;

b) o critério para reajuste do valor da contraprestação, se acor
dado, admitida a transferência à arrendatária da variação cambial, no
caso de bens adquiridos com recursos de empréstimos em moeda es
trangeira. AD propósito desse possível reajuste, e tendo em conta a
permissão para incluí-lo no contrato, é usual a adoção da correção
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monetária, de acordo com os índices da variação do valor das Obriga
ções Reajustáveis do Tesouro Nacional, único critério legal de correção
monetária hoje admissível (LeI nQ 6.205, de 20 de abril de 1975, e
Lei nQ 6.423, de 17 de junho de 1977, artigo 1Q);

c) estipulada, no contrato, a opção pela compra do bem arrenda
do, o Regulamento declara ser inadmissível incluir no contrato:

1) garantia do valor residual e

2) o reajuste do preço acordado ou do valor residual garantido.

Inclui, ainda, o regulamento estas outras condições:

a) as despesas e os encargos adicionais que ficarem por conta
da arrendatãria ou da arrendadora;

b) as demais responsabilidades adicionais que vierem a ser con
vencionadas, em decorrência de:

1) uso indevido ou impróprio do bem arrendado;

2) seguro previsto para cobertura do risco dos bens arren-
dados;

3) danos causados a terceiros pelo uso do bem;

4) ônus advindos de vícios nos bens arrendados;

5) condições para a renovação do contrato e para eventual
substituição do bem arrendado por outro da mesma natu
reza que melhor atenda às conveniências da arrendatária; e

6) faculdade de vistoriar os bens dados em arrendamento e
de exigir, da empresa arrendatária, providências indispen
sáveis à preservação da funcionalidade e da integridade
dos referidos bens.

Como o Conselho Monetãrio Nacional não baixou modelo de con
trato de arrendamento mercantil (contrato-tipo ou contrato de adesão),
as empresas arrendadoras têm liberdade para incluir, nos seus ajustes,
outras cláusulas e condições, desde que não sejam leoninas, nem deixem
a execução do contrato ao seu arbítrio, eis que isto é vedado pelo Código
Civil, para todo e qualquer contrato (Código Civil, art. 115 - segunda
parte). E é de toda conveniência que façam as Sua.9 estipulações, pois
o contrato ainda é lei entre as partes, enquanto o Estado assegurar
a liberdade de contratar.

Poderão ser objeto de arrendamento bens móveis e imóveis.

Os bens móveis serão, de regra, de produção nacional, mas o Con
selho Monetário Nacional se reservou o direito de, excepcionalmente,
permitir o arrendamento de bens móveis de produção estrangeira (Re
gulamento, art. 11).
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Em França e na Bélgica, face à preocupação de que a posse dos
bens arrendados pelo arrendatário poderia induzir em erro a algum
credor do arrendatário, as leis desses países obrigam a colocação, junto
aos bens arrendados, e em algum lugar bem visível, de uma declaração,
esclarecendo que o arrendatário os usufrui, como arrendatário, e não
como proprietário, indicando-se a sociedade que operou o "leasing".

Há quem questione sobre se seria vantajoso para as operações de
"leasing" que o COnselho Monetário Nacional, dentro de suas atribui
ções legais de regular esse tipo de operações, elaborasse um contrato
tipo, ou contrato de adesão, a ser usado, obrigatoriamente, por todos
os empresários ou empresas arrendadoras.

Entendemos que não há vantagem alguma na redação do contrato
tipo para essa espécie de contrato de operação, eis que são inúmeras
as variantes de caso a caso, que tornariam obrigatório acrescentar
tantas e tão variadas ressalvas que melhor será elaborar um contrato
para cada caso, embora com a observância das regras que o COnselho
Monetário Nacional considera inarredáveis (pena de nulidade do con
trato) e das cláusulas que "os usos e costumes" forem admitindo e
tornando WiUClis.

A pleitear a redação do contrato-tipo, melhor seria pedir ao
Congresso Nacional uma lei que disciplinasse o instituto jurídico do
"leasing" (arrendamento mercantil), aproveitando-se não só a experi
ência do funcionamento do "leasing" em outros países que sobre ele
já legislaram, como a França e a Bélgica, como a nossa própria expe
riência sobre a aplicação da Lei nQ 6.099174 e do Regulamento do
Conselho Monetário Nacional, de 1975, nesse qüinqüênio de vigência
desses dois diplomas, em todo o território nacional. Embora sem nunca
perder de vista que não é remédio milagroso, "apesar de se considerar
como instrumento de ponderável eficiência, relacionado com a produ
tividade da empresa, o "leasing", segundo observação de AFONSO AI.
MIRO, não é capaz de curar todas as mazelas do nosso empresariado,
nem tampouco será o "abre-te, sésamo" libertador de todos os seus
problemas. Só deve ser vendido sob receita médica" (apud NOGUEIRA
DE QUEIROZ - Leasíng, pág. 28).

E, enquanto não vem essa lei, as empresas que se dedicam, entre
nós, às operações de arrendamento mercantil poderiam trocar suas
experiências, a título de aperfeiçoar esse tipo de operação financeira,
para torná-la cada vez mais difundida e vitoriosa, inclusive cogitando
da vantagem, ou não, de estender o "leasing" às pessoas físicas, como
se faz, com aceitação e êxito, nos EUA, há muitos anos.

3 - Alternativas para o usuário

1) O "leasing" é, tipicamente, um contrato de arrendamento,
"arrendamento mercantil", como o qualifica a nossa Lei nQ 6.099. Mas,
indubitavelmente, o que se quer no "leasing" é um financiamento, feito
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de modo diverso do tradicional. Por isso, com acerto diz ANTONIO
DA SILVA CABRAL, na sua monografia sobre o "leasing" - "se recorre
a forma do arrendamento" (vaI. li, pág. 24).

A natureza da operação do "leasing", segundo os tratadistas fran
ceses, ué o contrato de locação que constitui, por certo, o instrum~nto

jurídico fundamental da operação do "leasing" (EL MüKHTAR BEY
- La Symbiotique dans le "Leasing". Dalloz - 1970, pág. 159).

2) O Conselho Monetário Nacional, ao regulamentar as operações
de "leasing", tal como foi expressamente autorizado pela Lei nQ 6.099,
de 1974, estabeleceu nos arts. gQl 99 e 10 do Regulamento que acom
panha a Resolução 351, do Banco Central, várias normas a que devem
obedecer essas operações ou, mais precisamente, a sua contratação por
instrumento público ou particular, que deve considerar, sob pena de
nulidade, estas especificações (que é a expressão usada no dito Re
gulamento) :

ART. 89

d) "O direito da empresa arrendatária de, no vencimento do con
trato, optar pela devolução do bem, pela renovação do contrato
ou pela aquisição dos bens arrendados,"

Estas alterna.tivas que deverão constar, obrigatoriamente, do con
trato de arrendamento mercantil são complementadas, no que concerne
à opção de compra, pela determinação constante da letra f do mesmo
art. BÇ>, nestes termos:

LETRA "F"

"Concessão à arrendatária de opção de compra do bem arrendado.
devendo ser estabelecido o preço para o seu exercício, ou o critério na
sua fixação, admitindo-se:

1) garantia do valor residual;

2) o reajuste do preço acordado ou do valor residual garantido.

NOTA:

Há dificuldade quando se tratar de "leasing" de imóvel que,
ao cabo do contrato, face à desvalorização da moeda, estará
mais valorizado do que ao tempo em que se iniciou o contrato.

Estas normas do citado Regulamento não são perfeitamente iguais
às da Lei nQ 6.099, de 1974, eis que o art. 5Q dessa lei prevê, apenas.
"a opção da compra ou a renovação do contrato".

O Regulamento inclui, como alternativa, para o arrendatário a
devolução do bem.

EntP.ndemos, porém, que nesta parte, pelo menos, o Regulamento
não terá exorbitado, pois é da própria essência. do contrato de arren-
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damento que, findo o respectivo prazo, o bem arrendado seja devolvido
pelo arrendatário ao arrendador.

Os formulários utilizados pelas empresas de "leasing" contêm, de
regra, esta cláusula, que repete o Regulamento expedido pelo CQnselho
Monetário Nacional.

- "No final deste contrato, a "arrendatária" optará entre a de
volução dos bens arrendados ou a prorrogação do contrato ou
a aquisição dos bens pelo valor residual".

- "Findo o contrato, no caso de não ter a arrendatária se ma
nifestado no sentido ou de adquirir os bens ou renovar o
contrato, obrigar-se-á a devolver tais bens incontinenti à arren
dadora, em local a ser por esta designado e às suas próprias
expensas" (Monografia de TAVARES PAES sobre uLeasing",
págs. 86 e segs.).

Confrontando o projeto de regulamento com o próprio Regulamen
to, o que se colhe é que o "projeto", em matéria de ajuste entre os
contratantes, era bem mais severo, pois que determinava, enfaticamente,
que os "contratos de arrendamento mercantil teriam caráter irrevogável
e irretratável" (ANTONIO DA SILVA CABRAL - Leasing - voI. lI,
pág. 92).

Ainda:

O que se colhe do exame da Lei nQ 6.099, de 1974, e do Regula
mento baixado pelo Conselho Monetário Nacional é que improcede a
afirmativa do Prot. MAURO BRANDAO LOPES de que, no contrato
de "leasing", a opção de compra é irrelevante. Entendido este vocábulo
como significando "de pouca importância", não é o que ocorre. A sua
opção deve ser inscrita no contrato, sob pena de nulidade, segundo
disposição expressa do art. 8Q do Regulamento precitado. A nulidade,
em tal caso, será do próprio contrato e não, apenas, da cláusula, porque,
se essa cláusula for nula, o contrato de "leasing" perde o objeto e,
portanto, deixa de ter validade: Código Civil, arts. 82, 130 e 145, n91II.

Finalmente:

Falência e concordata

A) A instituição financeira conserva a propriedade do material
locado até que o locatário resolva aceitar a promessa unilateral de venda.

B) O só fato da falência ou da concordata preventiva do locatário
não resolve o contrato (Lei das Falências, arts. 43 e 165), salvo esti
pulação em contrário. Rescindido o contrato por culpa do locatário, o
locador tem direito, na falência ou na concordata, ao pedido de resti
tuição (Lei das !Falências - arts. 76 e seguintes e 166), e, fora dessas
hipóteses, a reintegração de posse. O crédito por aluguéis vencidos,
cobrados executivamente, é, no entanto, classificado como quirografário
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na execução coletiva (FABIO K. COMPARATO, Rev. Tributária, SP,
voI. 389, págs. 7-14).

4 - Vantagens do "leasing"

o quarto item desta conferência está enunciado: Vantagens do
"leasing". Entendo que devia abranger, também, o que se tem dito e
escrito contra o "leasing", objetivando as suas "desvantagens".

Começamos pelo que têm afirmado, em prol do "leasing", os escri
tores que dele se têm ocupado em monografias, dissel'tações e esc.ritos
doutrinários, no Pais e no estrangeiro, mencionando, também, e a
propósito, que o crescimento em número e em capital investido nas
empresas de "leasing", na Europa, nas Américas e até na Africa é uma
prova real, significativa e convincente não só das "vantagens" do
"leasing" (operacional, como financeiro), como da minimização das
eventuais desvantagens que aqui e ali a prática do "leasing" ainda
apresenta.

O exame dos aspectos econômicos do funcionamento do "leasing",
em todos os tempos modernos e sob as várias modalidades de sua
utilização, nos mostra o "leasing" ligado ao fator produtividade da
empresa, em função de seu capital de giro.

Ao apresentar às empresas o anteprojeto que se converteu na Lei
nQ 6.099, escreveu o Ministro SIMONSEN na Exposição de Motivos
enviada ao Presidente da República:

"O projeto objetiva o estabelecimento da disciplina fiscal para
as operações de arrendamento que deverão representar importante
opção para o reaparelhamento econômico da indústria brasileira,
notadamente no que se refere às pequenas e médias empresas,
com carência de capital para grandes imobilizações e pequena
disponibilidade de recursos para capital de giro.

Por outro lado, permitirão contínua absorção de técnicas de
produção mais modernas pelas indústrias sujeitas à rápida obso
lência tecnológica, além de facilitar o repasse dos bens de capital
substituídos para setores ou regiões onde possam propiciar aumento
de produtividade" (apud LUIZ MÉLEGA - O "Leasing" no Sistema
Tributário Brasileiro, págs. 115-116).

Segundo GARRIDO TORRES:

"O "leasing" é uma técnica moderna que permite ao empre
sário desenvolver seu negócio, sem os ônus da imobilização, ao
mesmo tempo que lhe faculta utilizar-se imediatamente dos mais
avançados equipamentos, máquinas e instalações modernas, veiculas
novos e até imóveis, sob a forma de aluguel.

Digamos, sob a fonna genérica de aluguel."
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Segundo observação de HÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA, na sua mono
grafia escrita sobre o "leasing":

"As principais preocupações dos empresãrios residem na racionali
zação da produção, na escassez de capital e na contínua modernização
empresarial.

Dentre os objetivos da administração empresarial está a maximiza
ção da riqueza dos acionistas e a satisfação dos consumidores. No que
cabe à administração financeira, seu cuidado reside nas decisões de
investimento, na estrutura de capitais e na distribuição de dividendos.

As decisões de investimento consistem em aplicar, da melhor ma
neira possível, os recursos com que conta a empresa ...

As decisões de financiamento procuram atingir uma proporção
harmoniosa entre os capitais próprios e de terceiros, que compõem a
estrutura de capital das empresas.

Como fruto desse quadro, surgiu o "leasing" de equipamentos
industriais" (op. cit., pâgs. 37-38).

Segundo GARRIDO TORRES:
"A mais atraente vantagem do "leasing" é a opção que

permitirá ao locatário incorporar ao patrimônio da sua empresa
o bem alugado, ao frisar o contrato de "leasing" que o empresário
adquirirá o bem pagando aluguel, ou seja, integralmente como
despesa.u

Já vimos referido, por escritor de renome, que essa opção não é
relevante, o que nos parece contrariar - injustificadamente - o texto
legal do art. 8Q, letras d e f, do Regulamento baixado em cumprimento
à Resolução do Conselho Monetãrio Nacional (vide Resolução nQ 351,
de 17 de novembro de 1975, do Banco Central do Brasil).

A opção de compra está expressamente consignada na legislação
da Bélgica: Decreto Real nQ 55, de 10 de novembro de 1967, art. 19, nQ 5.

SERGE ROLIN, que escreveu uma monografia, hoje clássica, a
respeito do "leasing" na Bélgica, inicia o seu trabalho com um capitulo
titulado: "Equipe-se sem investir", que assim começa:

"Um dos argumentos a favor do "leasing", esta nova técnica de
financiamento originária dos Estados Unidos, proclama que é preferível
destinar o capital de uma empresa comercial ou industrial ao desen
volvimento de suas atividades, a investi-lo em bens de equipamento,
pois, em verdade, é o uso desses bens, e não a sua propriedade, que
produz os resultados obtidos pela empresa."

É por isto que as sociedades de "leasing" divulgam, propagam e
aperfeiçoam estes "slogans", hoje bastante conhecidos:

"Equipe a sua empresa sem investir. O "leasing" garante a sua
expansão".

"Reequipe a sua fábrica, sem imobilizar fundos".
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E acrescenta ROLIN:
"Os atrativos do "leasing" são inúmeros e oferecem ao empre

sário, cujos recursos financeiros são escassos, a. possibilidade de
equipar-se e reequipar-se."
Corresponde ao desejo de limitar o tempo de endividamento pela

compra de bens de equipamento.
Coloca em mãos ou à disposição dos usuários os equipamentos mais

aperfeiçoados e mais modernos.

As empresas, para sobreviver, num mundo de concorrência avas
saladora, galopante e, às vezes, até criminosamente preparada para
prejudicar o empresário idôneo, mas antiquado, têm necessidade de
reequipar-se para trabalhar mais, para produzir mais, em menos tempo
e com menores despesas. Não o podem fazer com recursos próprios
absorvidos nas folhas de pagamento de salários e seus acréscimos pre
videnciários. E nos impostos diretos e indiretos, mas dos quais o em
presário é o responsável perante o poder tributante. O "leasmg" ai está
para oferecer-lhes bens móveis e imóveis, sob uma modalidade que a
moderna técnica de financiamento aperfeiçoou: o "leasing" que é um
arrendamento, com opção de substituição do equipamento obsoleto por
outro mais moderno, ou da compra do bem arrendado, findo o contrato,
por um preço residual conveniente e previamente combinado com a
arrendadora.

Para a arrendadora, o "leasing" oferece a vantagem de ser operação
financeira que lhe assegura a propriedade do bem, por toda a duração
do contrato, com a obrigação de conservação, pela arrendatária, para
devolver os bens nas condições em que lhe foram entregues, salvo o
desgaste do uso normal.

Não é neceasário a arrendadora premunir-se de uma garantia aces
sória, como o penhor.

Findo o contrato, se o arrendatário usar de opção de compra,
pagará o preço (valor residual).

O atraso no pagamento das prestações do aluguel poderá ser exigido
com juros de mora e correção monetária com base nos índices da
variação de valor das ORTN.

Os contratos que as sociedades de "leasing" elabOram e oferecem
à assinatura dos arrendatários são bem severos quanto às obrigações
destes últimos.

Além disto, e sobretudo, o tratamento fiscal estabelecido pela LeI
nQ 6.099 para as operadoras de "leasing". como arrendadoras, é bastante
razoável. Pelo menos o tem sido até agora, como melhor dirá o nosso
eminente ERlMA CARNEIRO, na sua conferência sobre este assunto.

Os que não são favoráveis ao "leasing" apontam, entre outras,
estas desvantagens que, em que pese aos economistas que as sustentam,
não são nem convincentes, nem desalentadoras do uso do "leasing".
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As apontadas desvantagens seIiam estas:

1) em um financiamento comum poderão ser conseguidos 80%
de uma instituição financeira, mediante um penhor; o remanescente
será levantado em outra instituição financeira, com garantia de títulos
de crédito, duplicatas, notas promissóIias;

2) o "leasing" é mais caro, dado o prazo maior de financiamento;

3) o que o "leasing" propicia poderá ser obtido por financiamento
mais longo;

4) os benefícios fiscais são muito discutíveis;

5) a organização dos balanços deles, não constituindo o "leasing"t

não torna os balanços muito reais;

6) as despesas com o objeto de "leasing" correm à conta do
arrendatário, encarecendo a operação (Conjuntura Econdmica, voI. 25t

nQ 1, de 1974).
Essas objeções, todavia, se desfazem ante as incontáveis e inarredá

veis vantagens do "leasing":
O "leasing" é, indiscutivelmente, uma nova forma de financiamen

to: útil, senão indispensável.
Um exemplo que consta dos principais trabalhos sobre o "leasing"

é este, que ajuda a fazer compreender o papel do mesmo como forma
de financiamento útil, senão indispensável:

Imagine-se a empresa "N', cujos negócios estão em expansão e que,
por isso mesmo, se defronta com a necessidade de poder dispor de nova
maquinaria que lhe permita enfrentar uma produção maior e melhor.
Duas sOluções se lhe deparam:

a) a compra dessa maquinaria, a dinheiro; ou
b) o "leasing".
Pagando a maquinaria com as suas disponibilidades de caixa, a

empresa "A" programa amortizar os custos num prazo de dez anos,
duração normal das referidas máquinas.

Mas, se firmar um contrato de "leasing", a empresa "A" ajusta
com uma companhia de "leasing" um contrato de arrendamento, com
o prazo igual de dez anos, durante o qual usufruirá plenamente da
maquinaria.

No caso de compra, embora com a previsão de uma amortização
em 10 anos, não há dúvida de que o empresário terá que desembolsar,
no ato da compra, o preço total das máquinas, com efeito direto sobre
a sua caixa.

Se prefere, ao contrário, o "leasing", esse tipo de financiamento
lhe permitirá escalonar os seus pagamentos pelos mesmos 10 anost

folgando a caixa.
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Uma das características principais desse tipo de financiamento é
a de permitir escalonar mais suavemente os pagamentos.

O "leasing", pelo modo como funciona, se assemelha, mas não se
confunde nem com o crédito bancário, que, de regra, é a curto prazo,
nem com a venda a prazo, porque o arrendatário, não tendo adquirido
o bem arrendado, poderá, ao terminar o contrato, ajustar a sua substi
tuição por outro, mais moderno ou mais eficiente, resolvendo, de um
s6 golpe, os problemas de obsolência e da necessidade do aumento da
produtividade da empresa.

Em conclusão:

"No "leasingt> o que se quer é um financiamento, e nisto está a
sua natureza, mas um financiamento feito de forma diversa do tradi
cional e, por isso, se recorre a forma de arrendamento" (ANTONIO
DA SILVA CABRAL - Leasing - vaI. 11, pág. 24).

ANEXOS

LEGISLAÇAO

1) Lei n9 6.099, de 12 de setembro de 1974.
DLspóe sobre o tratamento tributário das operações de arrendamento mer

cantil, e dá outras providências.
Nota: Esta lei é originária do projeto que foi enviado ao Congresso Nacional

em 25 de junho de 1974, com a Mensagem ne:> 52, de 1974, acompanhada de ex
posição apresentada ao Presidente da República pelo Ministro Mário Henrique
Simonsen.

2) Lei nQ 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e legislação posterior, relati
va ao sLstema financeiro nacional.

Nota: Como o Brasil adotou um modelo de "leasing" do tIpo financeiro, cabe
ao Conselho Monetário Nacional baixar as normas que visem estabelecer os me
canismos previstos na Le! nl? 6.099174. A Lei nQ 4.595/64 é complementar à
Lei sobre o "leasing".

NOTAS:

(A) A Lei nP 6.099, de 12 de setembro de 1974, mereceu severa crítica do Prof.
MAURO BRANDAO LOPES: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econô
mico e Financeiro, nQ 14, págs. 35 e seguintes.

(B) Logo que foi promulgada a Lei n.Q 6.099, de 1974, esperou-se a sua "regu
lamentação" por decreto do Poder Executivo, tendo a Gazeta Mercantil (São
Paulo - Capital) publicado, segundo notícia de LUIZ MlWEGA, um "projeto de
regulamento" na edição de 10 de junho de 1975.

Esse regulamento não foi convertido em decreto como se esperava, certa
mente porque o Conselho Monetário Nacional teria aprovado o Manual de Nor
mas e Instruções, elaborado pelo Banco central do Brasil, agora modificado
pela sua Circular nP 556, de 23-7-1980 (Diário Oficial da União, de 29 de julho
de 1980).

(C) O Conselho Monetário Nacional, tendo em conta a competência que lhe
foi conferida pela Lei nP 6.099, de 12 de setembro de 1974, elaborou um regula
mento para a prática do arrendamento mercantil, disciplinando as suas opera
ções e regulando a atuação das sociedades autorizadas a praticar essas opera
ções.
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Esse regulamento consta, em anexo, da Resolução n9 351, de 17 de novembro
de 1975, do Banco Central do Brasil, e foi complementado pelo mesmo Banco,
em 17 de novem.bro de 1975, pela sua Circular n9 279, dessa data.

N. B.: Esses dois diplomas, de indispensável conhecimento para o trato com
as operações da "Leasing", constam, como anexos 2 e 3, da obra de P. R. TA
VARES PAES, titulada "Leasing" e editada em 1977, pela Revista dos Tribunais,
do Estado de São Paulo.

(D) O Banco Central do Brasil, que havia elaborado um Manual de Normas
e Instruções (MNI), regrando as atividades dos Bancos de Investimentos, as So
ciedades Corretoras, as Sociedades de Arrendamento Mercantil e outras, resol·
veu atuallzar OS roteiros para instrução de processos das ditas Sociedades e
baixou a recente Circular n9 556, de 23 de julho de 1980, que modifica a disci
pUna das SOCiedades de Arrendamento Mercantil: Diário Oficial da União, Seção
I, de 29 de julho de 1980, págs. 15.056 e seguintes.

(E) Não temos, no Brasil, um diploma legislativo que cuide da natureza jurí
dica do "leasing" e dos problemas que esse novo instituto tem apresentado na
sua aplicação, cada vez maior, entre nós.

t: de se esperar que o legislador, alertado para o fato, cuide dessa legislação
específica. Já é tempo de fazê-lo.

Das várias denominações do instituto do "leastng"
em diversos países que o têm adotado

O vocábulo "LEASING" é derivado da língua inglesa "to lease", que se
traduz: arrendar.

Outros países e outras legislações usam expressões diferentes, com o mesmo
sentido principal de arrendamento.

Na França, o leasing é o "créclit-bail" ou "prêt-bail".
Na Bélgica, usa-se a expressão "location financement".
Na Itália, o "leasing" é o "prestito-Iocativo", a "locazione finanziaria" ou

"finanziamento dl locazione".
Na Argentina, onde existe o "leasing financeiro" desde a Lel nQ 18.061, de

15-1-1969, esse contrato é, também, denominado "locac1ón financera"; "finan
clamiento mediante leasing" e "arrendamiento financiero".

Na Inglaterra é denominado "h1re-purchase".
Na Alemanha, é "Miet" - arrendamento.
No BrtUil, adotou-se a denominação "arrendamento mercantil".
Ao ser discutido o projeto de lei que se converteu na Lei n9 6.099/74, essa

expressão foI muito criticada, notadamente pela Associação Brasileira de Di
relto Financeiro que preferiu a expressão "locação financeira com opção de
compra", que, afinal, não prevaleceu.

Entende ANTONIO DA SliLVA CABRAL que o legislador, ao utilizar a expres
são arrendamento mencanttl, fez uma simbiose de conceitos tradicionais para
significar a criação de novo instituto. Tomou a palavra arrendamento do Direito
Civ1l, sem, no entanto, emprestar-lhe o mesmo sentido que tem nesse ramo do
Direito, pois, no "leasing", o arrendamento é, também, de coisas móveis. Tomou a
palavra mercanttl do Direito Comercial, para significar que o "leasing" não é
operação regida. pela locação do Código Civil. Por outro lado, deixou de em
pregar a expressão locação mercantil dos arts. 226 a 246 do Código Comercial,
para significar que o "leasing" não teria o mesmo tratamento desse tipo de
locação". Com isso, não afastou o legislador a polêmica, que subsiste, de saber
se, embora usando uma forma de contrato, que é o arrendamento, os contra
tantes o que v1:sam é, na verdade, um financiamento.

O Prol. MAURO BRANDAO LOPES, num escrito titulado "A regulamentação
do leaslng é ambígua" (O Estado de S. Paulo, 25-12-1974), sustenta que a "na
tureza do leaslng" é, manifestamente, a de financiamento, que não constitui
a causa do contrato, mas O seu cerne, a relação fundamental de crédito e débito
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nele estabelecida; este financIamento, como todo flnanciamento, é um con~
trato de mútuo.

OU, como preleC!ona, a nosso ver com acerto, ANTONIO DA Sn.VA CABRAL,
na sua monografia sobre o "leastng", este é muito mais que um simples mútuo.

Diz ele: "Se os contratantes simplesmente a1ustassem um simples mútuo,
deveriam, ao mesmo tempo, celebrar um contrato de garantia. No "leaslng",
o mútuo e a garantia se encontram num só todo."

"Por ser negócio Indireto, o "leasing" apresenta características próprias:
a) o financiamento é feIto sob a forma de arrendamento;
b) as prestações são pagas sob a forma de aluguel;
c) o que é entregue ao mutuário é uma coisa e não dinheiro, como no fi

nanciamento comum;
d) por outro lado, os efeitos próprios de arrendamento são desejados e al

cançados pelas partes, situando a operação dentro do instituto do arrenda
mente" (ob. clt., TI vot, pàg. 20).

A natureza do arrendamento mercantil é a de ser esta operação uma ope
ração de financiamento em sua essência, e não em sua causa, isto porque o
"leaslng" é típico negócio indireto tão bem estudado por ASCARELLI.
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Na sessão conjunta do Congresso Nacional de 30 de maio de 1980,
foram lidas as seguintes Propostas de Emenda à Constituição:

Proposta de Emenda à Constitu ição nQ 51, de 1980, que teve como
primeiro signatário o Deputado Anísio de Souza (PDS - Goiás) (1):

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIç.lO N9 51, DE 1980

Altera o Titulo das Disposições Gerais e Tran51t6rlll., ....nd.ndo "
mandatos dos atuais Prefeitos, Vlce-Prefeltos e Vereadom at6 1982,
Imprimindo nova redação ao art. 209.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do
art. 49 da Constituição, promulgam a seguinte emenda ao texto const1tuclonal:

Artigo único - O ar!. 209 passa a viger reescrito nos termos infra;

"Art. 209 - Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Preteitos e Verea
dores estender-se-ão até 1982, com exceção dos Preteitos nomeados.

Partgrafo único - As eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores
serAo realizadas simultaneamente em todo o Pars, na mesma data das ele!çôes
geraIs para Deputados."

(1) DCfiI - Susto COOjUol8 - 31-6-30, pjg. 1235.
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Justlflc8çio

Verifica-se com certas palavras o que ocorre com o homem: elas nascem,
vivem e morrem. Outras acabam relegadas ao desuso, devido contra elas erguer-se
a antipatia popular. E vox popull, vox Del.

Referentemente ao substantivo "prorrogação", na tão reiterada expressA0
"prorrogação de mandatos", constitui hoje fato corrente.

Todavia, para tudo há explicação, e desde quando se exibem fundamentos
aceitáveis, pode-se elidir a ojeriza existente, quando descabida, naturalmente. Ou
enlão substituir por outro termo a palavra rejeitada.

Mediante a submissão da presente Proposta de Emenda à Constituição ao
crivo analltico de nossos eminentes pares no Congresso Nacional, vamos proceder
ao tentame parlamentar de conseguir viabilizar uma ou outra dessas hIpóteses,
embasados em alicerces politicos e econômicos.

Nossa iniciativa cinge-se a estender a duração do exercício dos atuais Pre
feitos, Vice-Prefeitos e Vereadores por mais duas sessões legislativas, a fim de
que a Nação venha a fundir, numa única. as duas eleições previstas para 1980
e 1982. Assumindo, simplesmente, tal atitude, aprovando o Parlamento a presente
proposta, o Erário Nacional economizará milhões e milhões de cruzeiros, que de
um pleito para outro - como vêm sendo bianuais - hão tido os custos sempre
além da duplicação. E esses imensos recursos, consumidos em poucos meses, nllo
são reprodutivos. Antes, configuram, inescusavelmente, um decesso no patrimônio
nacional.

Os Juízes de Direito, que mal dispõem de tempo para o estudo das causas e
a fundamentação de suas sentenças - que para tanto são obrigados 8 se man~

terem em constante atualização -, vêem-se impelidos a diminuir o período de
suas larefas judicantes, ameaçando prejudicar o quilate de suas decisões supremas,
de imedíveí relevância, devido ao fato de terem de estudar, interpretar e aplicar os
diversos diplomas legais disciplinadores de cada pleito. Quem possui paciência
ou interesse maior em fazer idéia desta assertiva, compulse a preciosa e sintética
publicação do Senado Federal - de sua diligente Subsecretaria de Edições
Técnicas - Legislação Eleitoral e Partld'rla (Suplemento), para presidir as eleições
de 1976. Ali encontrarão duas Leis Complementares, três Emendas Constitucionais,
e sete Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, com instruções desenvolvidas em
127 páginas. E para o cumprimento desses indelegáveis dlscipllnamentos, todos
os prazos são fatais.

A prosseguirmos insistindo em manter a presente orientação, será em breve
a Nação constrangida a instituir uma justiça especifica: a Justiça Eleitoral.

Agilizando essa importante e nobilissima função, que apresenta a celeridade
como caracteristica das Incumbências a realizar, está sujeita a Justiça atual a
manler ininterrupta vigilância atinente a prazos a flurrem até aos sábados e domin
gos. Seja-nos permltfdo reproduzir, tão-somente, a Resolução n9 10.035, de 9-6-76,
do Tribunal Superior Eleitoral, estabelecedora do Calendário Eleitoral para o pleito
de 15-11-76, objetivando evocar e comprovar o acúmulo de serviços Impostos aos
sacrificados juizes atuais, a fim de ser efetivada uma só eleição:

"ELEiÇõES DE 15 DE NOVEMBRO DE 1976

art. 67).

transferência

6 de agosto de 1976 - Sexta-feira
(101 dias antes)

1 - Encerramento do prazo de alistamento (Código Eleitoral,

prazo para recebimento de pedido de2 - Encerramento do
(Código Eleitoral, art. 67).

3 - Encerramento do prazo para o eleitor que mudou de residência, dentro
do Municipio, pedir a alteração no seu título (Código Eleitoral, art. 46, § 39, 11).
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15 de agolto de 1978 - Domingo
(3 meses antes)

1 - Data em que, às 14 horas, em audiência pública, será encerrada a Ins
serviços telefônicos oficiais ou concedidos farão instalar, na sede dos Diretórios
devidamente registrados, telefones necessários mediante requerimento do respectivo
Presidente e pagamento das taxas devidas (Código Eleitoral. art. 256, § H).

2 - Data a partir da qual os Partidos podem fazer funcionar, das 14 às 22
horas. alto-falantes ou amplificadores de voz. nas suas sedes ou em verculos
(CÓdigo Eleitoral, art. 244, 11 - vide art. 322).

27 de agosto de 1976 - Sexta-feira
(80 dias antes)

Encerramento do prazo para a realização de convenções municipais IJlllll li

escolha de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador (Lei n9 5.779, art. 29)

6 de setembro de 1976 - Segunda-feira
(70 dias antes)

1 - Encerramento do prazo, às 18 horas, para a entrega em Cartório de
requerimento de registro de candidato (Lei n9 5.779, art. 19).

(A partir desta data os Cartórios Eleitorais devem permanecer abertos aos
sábados, domingos e feriados, ainda que apenas com pessoal de plantão - Lei
Complementar n9 5, art. 18.)

2 - Encerramento do prazo para publicação no órgão oficial do Estado dos
nomes das pessoas indicadas para compor as Juntas Eleitorais (Código Eleitoral,
art. 36, § 29).

3 - Encerramento do prazo em que os titulos dos que requereram inscrição
ou transferência devem estar prontos (Código Eleitoral, art. 114).

7 de setembro de 1976 - Terça-feira
(69 dias antes)

1 - Data em que, às 14 horas, em audiência pública, será encerrada a Ins
crição de eleitores, em cada Zona, e proclamado o número de inscritos até às
18 horas do dia anterior. Publicação de edital, com Indicação do nome do último
eleitor inscrito e número do respectivo titulo. Fornecimento de cópia autêntica aos
Diretórios Municipais dos Partidos, com idêntica comunicação ao Tribunal Regional
Eleitoral.

2 - Data em que será encerrada a transferência de eleitores, devendo constar
do telegrama do Juiz Eleitoral ao Tribunal Regional Eleitoral, do edital, da cópia
deste fornecida aos Diretórios MunicIpais dos Partidos e da publicação na Imprensa
os nomes dos dez últimos eleItores, cujos processos de transferêncIa estejam
definitivamente ultimados, e o número dos respectivos títulos eleitorais (Código
Eleitoral, art. 68).

11 de setembro de 1976 - Sáb&c:lo
(65 dias antes)

Encerramento do prazo para a publicação de edital de convocação para a
audiência pública de nomeação dos Mesários (Código Eleitoral, art. 120).

16 de setembro de 1976 - Quinta-htira
(60 dias antes)

1 - Data da nomeação dos membros das Juntas Eleitorais (Códígo Eleitoral,
art. 36, § 1';».
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2 - Encerramento do prazo para o eleitor requerer 2' via do trtulo de eleitor
tora da Zona de residência (Código Eleitoral, art. 53, § 49).

3 - Data da nomeação, pelo Juiz Eleitoral, em audiência pública, dos mem·
bras das Mesas Receptoras (Código Eleitoral, art. 120).

4 - Data em que deverão ser designados os locais de votação (Código
Eleitoral, art. 135).

5 - Data a partir da qual é assegurada prioridade postal aos Partidos para
a remessa de propaganda de seus candidatos registrados (Código Eleitoral, art. 239
- vide art. 338).

18 de setembro de 1976 - Sábado
(58 dias antes)

Encerramento do prazo para os Partidos reclamarem da nomeaçAo de membro
de Mesa Receptora (Código Eleitoral, art. 121).

21 de setembro de 1976 - Terça·felra
(55 dias antes)

Encerramenlo do prazo para os membros das Mesas Receptoras recusarem a
nomeação (Código Eleitoral, art. 120, parágrafo quarto).

26 de setembro de 1976 - Domingo
(50 dias antes)

Encerramento do prazo para que os responsáveis por todas as repartições,
órgãos e unidades do serviço público oficiem ao Juiz Eleitoral informando o nú
mero, a espécie e lotação dos veiculas e embarcações de que dispõem (Lei
n9 6.091, art. 39).

19 de outubro de 1978 - Sexta·feira
(45 dias antes)

Data em que todos os pedidos de registro de candidatos a Prefeito, Vlce
Prefeito e Vereador, inclusive os impugnados, devem estar julgados e publicadas
as respectivas sentenças (Lei número 5.179, art. 19, parágrafo único; Lei Com
plementar n9 5, artigo 10).

(A partir desta data, as Secretarias dos Tribunais RegionaIs Eleitorais devem
permanecer abertas aos sábados, domingos e feriados, ainda que apenas com
pessoal de plantA0 - Lei Complementar n9 5, art. 18.)

6 de outubro de 1976 - Quarta·...ra
(40 dias antes)

Encerramento do prazo para o Diretório Regional indicar integrantes da
Comissão Especial de Transporte e Alimentação (Lei nti 6.091, art. 15).

14 de ourubro de 1978 - Qulnta·felra
(32 dias antes)

Data a partir da qual as estações de rádio e de televisão faria propaganda
eleitoral gratuita, nas eleições de âmbito municipal (Código Eleitoral, art. 250, § 19).

15 de outubro de 1976 - Sexta·'elra
(31 dias antes)

Data em que todos os recursos sobre pedidos de registro de candidatos
devem estar julgados pelo Tribunal Regional e publicados os respectivos acórdAos.

(A partir desta data a Secretaria do Tribunal Superior EleItoral permanecerá
aberta aos sábados, domingos e feriados, com pessoal de plantA0 - Lei Com
plementar n'? 5, art. 1a.)

R. Inf. legill. Bralília a. 17 n. 68 ou''!_. 1980



18 de outubro de 1976 - SMJ8do
(30 dias antes)

1 - Encerramento do prazo para o Juiz comunicar ao Tribunal Regional
Eleitoral os nomes dos escrutinadores que houver nomeado e para publicação,
mediante editaI, da composição da Junta Eleitoral (Código Eleitoral, art. 39).

2 - Encerramento do prazo para entrega de títulos decorrentes de pedidos
de inscrição ou de transferência (Código Eleitoral, art. 69).

3 - Encerramento do prazo para o Juiz comunicar ao Tribunal Regional
Eleitoral o número de eleitores alistados (Código Eleitoral, art. 115).

4 - Data a partir da qual as estações de rádio e de televisão ficam abri·
gadas a divulgar gratuitamente comunicações da Justiça Eleitoral, até o máximo
de 15 minutos, entre as 18 e 22 horas (Código Eleitoral, art. 250, § 39).

5 - Encerramento do prazo para os Partidos Indicarem ao Juiz Eleitoral 08
membros dos Comitês Interpartidários de Inspeção (Instruções sobre Propaganda).

6 - Encerramento do prazo para a requisição de veículos e embarcações
às repartições, órgãos e unidades do serviço público (Lei nQ 6.091, art. 3°, § 29 ).

7 - Data da instalação da Comissão Especial de Transporte e Alimentação
(Lei nQ 6.091, art. 14),

31 de outubro de 1976 - Domingo
(15 dias antes)

1 - Data a partir da qual nenhum candidato poderá ser detido ou preso.
salvo no caso de flagrante delito (Código Eleitoral. art. 236, § 19).

2 - Data a partir da qual é proibida a divulgação, por qualquer forma, de
resultados de prévias (Código Eleitoral, art. 255).

3 - Encerramento do prazo para o Juiz Eleitoral designar os integrantes do
Comitê Interpartidário de Inspeção, quando os Partidos não os tiverem Indicado
(Resolução nQ 9.219, art. 8\1 - Instruções sobre Propaganda).

4 - Encerramento do prazo para a requisição de funcionários e instalações
para possibilitar a execução dos serviços de transporte e alimentação de eleitores
(Lei n9 6,091, art, 19, parágrafo segundo).

5 - Data em que deve ser divulgado o quadro geral de percursos e horérlos
programados para o transporte de eleitores (Lei na 6.091. art. 49).

19 de novembro de 1916 - Segunda-feira
(14 dias antes)

Data em que todos os recursos sobre pedidos de registro de candidatos
devem estar julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral e publicados os respectivos
acórdãos.

3 de novembro de 1976 - Quarta·felra
(12 dias antes)

Encerramento do prazo para reclamação contra o quadro geral de percursos
e horérios programados para o transporte de eleitores (Lei n9 6,091, art, 49.
parãgrafo segundo).

5 de novembro de 1976 - Sexta·reira
(10 dias antes)

1 - Encerramento do prazo para requerer a segunda via do titulo de eleitor
(Código Eleitoral. art. 52).
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2 - Encerramento do pralo pára o Juiz comunicar aos chefes das repartições
públicas e aos proprietários, arrendatários ou administradores das propriedades
particulares a resolução de que serão os respectivos ediffcios, ou parte deles,
utilizados para o funcionamento das Mesas Receptoras (Código Eleitoral, art. 137).

6 de novembro de 1976 - Sibado
(9 dias antes)

Encerramento do prazo para o Juiz Eleitoral decidir reclamação contra o
quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores
(Lei n9 6.091, art. 49, parágrafo terceiro),

10 de novembro de 1976 - Quarta·felra
(5 dias antes)

Data a partir da qual e até 48 horas depois da eleição, nenhum eleitor pode
rá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença
criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo
conduto (Código Eleitoral, artIgo 236).

12 de novembro de 1976 - Sexta-feira
(3 dias antes)

1 - Encerramento do prazo para o Juiz Eleitoral remeler ao Presidente da
Mesa Receptora a urna e o malerial destinado à votação (Código Eleitoral, art. 133).

2 - Inicio do prazo de validade de salvo-conduto expedido pelo Juiz Eleitoral
(Código Eleitoral, art. 235 e parágrafo único).

3 - Término, às 23 horas, do perlodo de propaganda gratuita alravés do
rádio e da televisão (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único).

13 de novembro de 1976 - Sábado, às 8 hora.
(2 dias antes)

1 - Prazo a partir do qual o Presidente da Mesa Receptora que não tiver
recebido a urna e o material deverá diligenciar para o seu recebimento (Código
Eleitoral, art. 133, parágrafo segundo).

2 - Encerramento do prazo para qualquer propaganda polftica, mediante
comlclos, reuniões públicas, alto-falantes ou amplificadores de voz (Código EleI
toral, art. 240, parágrafo único).

14 de novembro de 1976 - Domingo
(1 dia antes)

1 - Encerramento do prazo para entrega da segunda via do titulo de
eleitor (Código Eleitoral, art. 69, parágrafo único).

2 - Data em que serão recolhidos os lflulos nos estabelecimentos de Inter
nação de hansenianos para serem deslnfetados (Código Eleitoral, art. 151, I).

15 de novembro de 1976 - Segunda·felra
.. 7ho....

1 - Instalação da Seção (Código Eleitoral, art. 142).

.. 8 hora.

2 - InIcIo de recebimento dos votos (CÓdigo Eleitoral, art. 144),

às 17 !to,..

3 - Encerramento da votação (Código Eleitoral, arts. 14 e 153).
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depois das 17 horas

4 - Infcio da contagem de votos pelas Mesas Receptoras nas Seções em
que esse sistema foi autorizado (Código Eleitoral, art. 192).

16 de novembro de 1976 - Terça-feira

às 8 horas

1 - Inicio da apuração (Código Eleitoral, art. 159).

às 12 horas

2 - Encerramento do prazo para a comunicação, pelo Juiz, do número de
eleitores que votaram (Código Eleitoral, art. 156).

17 de novembro de 1976 - Quarta-feira, às 17 horas

1 - Término do período de validade do salvo·conduto expedido pelo Juiz
Eleitoral ou Presidente da Mesa Receptora (Código Eleitoral, art. 235, parágrafo
único).

2 - Encerramento do prazo dentro do qual nenhum eleitor poderá ser preso
ou detIdo, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal conde
natória por crime Inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto (Código
Eleitoral, art. 236).

18 de novembro de 1976 - Quinta-feira

Encerramento do prazo para o Mesário que abandonar os trabalhos durante
a eleição requerer justificação (Código Eleitoral, art. 124, § 49).

25 de novembro de 1976 - Quinta·felra

Encerramento do prazo para conclusão dos trabalhos de apuração nas Juntas
EleitoraIs (Código Eleitoral, art. 159).

30 de novembro de 1976 - Terça-feira

1 - Encerramento do prazo para o Presidente do Tribunal marcar a data
da elelçAo se deixarem de se reunir todas as Seções de um Município (Código
Eleitoral, art. 126, parágrafo único).

2 - Encerramento do prazo máximo para termInar a apuração nas Juntas,
desde que solicitados mais cinco dias de prorrogação (Código Eleitoral, art. 159,
§ 29).

15 de dezembro de 1976 - Quarta·feira

1 - Término do prazo para o Mesário faltoso requerer justificação (Código
Eleitoral, art. 124).

2 - Prazo máximo para realização das eleições quando não se reunirem
todas as Seções de um Município (Código Eleitoral, art. 126, parágrafo único).

3 - Encerramento do prazo para o Comitê partidário enviar sua prestação
de contas ao Comitê Interpartidário de Inspeção (Instruções sobre Propaganda).

4 - Encerramento do prazo para pagamento do aluguel de veículos e em
barcações (LeI n9 6.091, art. 29, parágrafo único).

4 de janeiro de 1977 - Terça-feira

prazo máximo para a renovaçlo de eleições quando, nas eleições municipaIs.
o número de votos nulos atingir mais da metade da votação, nos Municfpios em
que a apuração foi realizada no prazo de dez dias (Código Eleitoral, art. 234).
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9 de Janeiro de 1977 - Domingo

Pràzo máximo para a renovaçAo de eleições, quando, nas eleições municipais,
o número d9 votos nulos atingir mais da metade da votação, nos Munlclplos em
que a apuração foi reatlzada no prazo de 15 dias (Código Eleitoral, art. 224).

14 de Janeiro de 1977 - 5ext&-felra

1 - Encerramento do prazo para o Comitê Interpartidário de Inspeção apre
sentar o seu relatório ao Juiz Eleitoral (ResoluçAo nO? 9.219, art. 8O?, §§ 4O? e 50? 
Instruções sobre Propaganda).

2 - Encerramento do prazo para o eleitor faltoso requerer justificação (Lei
nO? 6.091, art. 7<:1).

Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral, Brasrlia, 9 de junho de 1976.
- Xavier de Albuquerque, Presidente - Décio Miranda, Relator - ThomplOn
Aores - Rodrigues Aldanin - Moacir Catunda - José 80selll - Pedro Gordllho.
Fui presente: Henrique Fon..ca de Araujo, Procurador-Geral EleitoraL" (DJ de
23-7-76 - Suplemento.)

Nos últimos meses a antecederem as disputas eleitorais, as Assembléias Le
gJslatlvas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal decretam periodos inter
calados de recesso branco, durante os quais os trabalhos legIslativos são pratica
mente Interrompidos, em preJuizo da produtividade, e sacrltlclo, por vezes, do
adiamento da aprovação de leis de elevado interesse para o Pais Inteiro.

Corroborando em favor da presente tese, o Jornal de Bra.ma do dia 11 de
abril veiculou manifestação do Senador Henrique de La Rocque - consagrado par
lamentar de tantas legislaturas nas duas Casas do Congresso Nacional - expressa
nestes termos, a revelar não um fixo posicionamento, mas uma atitude dinâmica.
consoante comprova a nota:

"O Senador Henrique de La Rocque, da ARENA maranhense, passou a de
fender, junto à sua bancada, a tese da prorrogação dos mandatos dos atuais
Prefeitos e Vereadores, sob o argumento de que o Pais nAo suportaria uma
eleição já no próximo ano, "por todos os encargos e ônus dela decorrentes".

Acha o Senador que uma nova mobilização elelloral seria até mesmo
uma contradição no momento em que o Pais se empenha na luta contra o
ritmo inflacionárIo. Não crê La Rocque que suprimir eleições, numa fase da
abertura polftlca. signifique qualqUilr desapreço à democracia e mostrou que
o Congresso ele[to em novembro do ano passado está apenas In[clando ati
vidades, Influindo negativamente em seus trabalhos uma inevitável paralisação
ou dimInuição em seu ritmo para permitir que os parlamentares da área
federal possam se engajar nas campanhas em favor dos candidatos a Prefeitos
e Vereadores."

À Impossibilidade de nos dirigir dIretamente ao Tribunal Superior Eleitoral,
em razão de lim[tações do Código a respeito, vamos encarecer à suprema direção
partidária da ARENA que consulte aquela colenda Corte sobre quanto custaram
à Nação as eleições de 1976 e 1978, vIsando trazermos à lembrança dos eminentes
colegas, através de fala em Plenário, e levar tais cifras ao conhecimento da popu
lação brasileira.

Sob a admissível crença de havermos justificado a Iniciativa ora apresentada,
'entramos a esperar venha a recolher os votos necessários à sua inserção no
contexto constItucional.

DEPUTADOS: Anisio de Souza - Nosser Almeida - Amilcar de Queiroz 
Rafael Faraco - Bezerra de Melo - Djalma Bessa - Ricardo Flúza - Júlio
Martins - Francisco Castro - Adhemar de Barros Filho - Rezende Monteiro
- Walter de Pré - Leorne Belém - Herbert Levy - Paulo Luslosa - Erasmo
Dias - Genésio de Barros - Homero Santos - Milton Figueiredo - Moacir
Lopes - Luiz Rocha - Pedro Germano - Theodorlco Ferra90 - Sto....1 Dou·
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rado - Joacil Pereira - Francisco Benjamin - Nelson Morro - Celso Carvalho
- Ângelo Magalhães - Geraldo Guedes (apoiamento) - Antônio Zacharias 
Adhemar Ghlsi - Marcelo Linhares - Júlio Campos - Alcebfades de Oliveira
- Wndy Vianna - Antônio Dias - Francisco Rollemberg - Adroaldo Campos
- Isaac Newton - Iturival Nascimento - Albérico Cordeiro - Antônio Ferreira
- Ludgero Raulino - Joel Ribeiro - Borges da Silveira - Walter de Castro -
Ari Kffuri - Ruben Figueiró - Afro Stetanini - Brabo de Carvalho - Vivaldo
Frota - Osvaldo Coelho - Edison Lobão - Paulo Guerra - Jorge Arbage 
Osvaldo Melo - Darclllo Ayres - Manoel Ribeiro - Belmlro Teixeira - Levy
Dias - Pedro Sampaio - Claudino Sales - Hugo Rodrigues da Cunha - Darcy
Pozza - Horácio Matos - Ruy Silva - Paulo Ferraz - Leur Lomanto - Rômulo
Galvão - Ubaldlno Melrelles - Allpio Carvalho - Sebastião Andrade - Paulo
Torres (apoiamento) - Evaldo Amaral - Salvador Jullanelll - Cristlno Cortes 
Gomes da Silva - Nagib Haickel - Saramago Pinheiro - Hélio Levy - Magno
Bacelar - Antônio Gomes - João Carlos de Carli - Pedro Corrêa - Carlos Wilson
(apoiamento) - Joaquim Guerra (apoiamento) - Victor Trovão - Alair Ferreira
- Honorato Viana - João Alberto - Antônio Morlmoto - João Alves - Vingt
Rosado - AntOnio Mazurek - Norton Macedo - Cardoso de Almeida - Victor
Fontana - Haroldo Sanford - Pedro Carolo - Dlogo Nomura - Pedro Colln
- Vilela de Magalhães - Hélio Campos - Dario Tavares - Raul Bernardo 
Wanderley Mariz - Adernar Pereira - Artenir Werner - José Amorlm - Cesárlo
Barreto - Henrique Turner - Braga Ramos - João Faustlno - Odulfo Domin
gues - Josias Leite - Tertuliano Azevedo - Jamel Cecilia - Siqueira Campos
- Bento LObo - Hugo Mardrnl - Evandro Ayres de Moura - Menandro Minahlm
- Milton Brandão - Pinheiro Machado - Pedro Lucena - Fernando Gonçalves
- Paulo Studart - Cláudio Philomeno - Murilo Mendes - Alberto Hoffmann
- Fernando Magalhães - Adauto Bezerra - Cláudio Strassburger - Manoel
Novaes - Bonifácio de Andrada - Telémaco Pompel - Caso Coimbra - Guido
Arantes - Francisco Rossi - Ubaldo Barém - Nilson Gibson - Djalma Marinho
- Vasco Neto - Cantfdio Sampaio - Cerso Peçanha - Afrfsio Vieira Lima 
Navarro Vieira Filho - Edilson Lamartine - José Penedo - José Ferreira 
Alexandre Machado - Inocêncio Oliveira - Vicente Guabiroba - Christovan Chia
radia - Castejon Branco - Lúcio Clonl - Osslan Ararlpe - Luiz Vasconcellos
- Angelina Rosa - AntOnio Amaral - Carlos Augusto - Flávio Mareilio - Feu
Rosa - Túlio Barcelos - AntOnio Pontes - Josué de Souza - Jairo Magalhães.

SENADORES: Benedito Ferreira - Pedro Pedrossian - Vicente Vuolo 
Raimundo Parente - Nilo Coelho - Bernardino Viana - Dinarte Mariz - Jorge
Kalume - Henrique de La Rocqua - Jutahy Magalhães - Almir Pinto - Bene
dito Canellas - Saldanha Derzi - José Lins - Milton Cabral - Aderbal Jurema
- Lomanto Júnior - Gabriel Hermes - Moacir Calla - Murllo Badar6 - Eunice
Mlchiles - Passos Porto - José Gulomard - Amon de Melo - Luiz Cavalcante
- Helvídlo Nunes - Lenoir Vargas - Aloysio Chaves.

Proposta de Emenda à Constituição nÇ! 52, de 1980, que teve como
primeiro signatário o Deputado Henrique Brito (PDS - Bahia) (2):

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇAO N9 52, DE 1980

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do
art. 49 da Constituição Federal. promulgam a seguinte emenda ao texto cons
titucional:

"Artigo único - Os mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores,
eleitos até a data de publlcaçlo desta emenda, encerrar-se-ão em 31 de ja
neiro de 1983,"

JU8tme.çio

A Associação Brasileira de Muniefplos, que tenho a honra de presidir, é uma
entidade Independente, voltada exclusivamente para a causa munlclpallsta. Não

---
(2) DeN - Sesslo Conjunta - 31-5-80, pig, 123i.
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se tilia ela a qualquer corrente político-partidária, sendo antes uma autêntica con
gregação de interesses de nossas comunIdades.

Como o problema de coincidência de mandatos tem sido abordado freqüente
mente, a Associação resolveu realizar uma pesquisa a respeito do tema. Manifes
taram-se 3.308 comunas de um total de 3.954, o que equivale a uma aferição de
83,66%. As perguntas foram respondidas por Integrantes da ARENA e do MOB,
Interpretando os sentimentos dos Munlclplos do Pars, que se afiguram acima dos
Partidos:

19) Se era favorável à prorrogação de mandatos:

Sim 2.812 Não 496

29) Se era favorável à eleição para 6 anos:

Sim 216 Não 3.092

3\1) Se era favorável ao mandato-tampão por 2 anos:

Sim 81

4\1) Se era favorável à não-coincidência:

Sim 199

Não 3.227

Não 3.109

242

Verifica-se, pois, que a esmagadora maioria é amplamente favorável ao adia
mento das próximas eleições municipais, por mais dois anos, por considerá-Ias
altamente prejudiciais ao bom andamento das questões pertinentes aos Muni·
clplos, aos Estados e ao Pais.

O Brasil atravessa uma quadra dificil, com contenção de gastos e a procura
de meios eficientes para debelar a crescente inflação. Travar-se agora eleições mu
nicipais acarretaria despesas significativas, que poderiam ser canalizadas para
amenizar os problemas deixados pelas enchentes, pelas secas, pelas geadas e,
sobretudo, com os crescentes gastos da Importação de petróleo.

Além do mais, ao que tudo faz prever, as próximas eleições municipais não
alterariam. substancialmente. o quadro atual.

Em face da pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Munlcipios 
órgão Independente - e face à Inequivoca manifestação de vontade traduzida
pelas respostas já referidas, esperamos que o Congresso Nacional dê o seu apolo
à presente proposta de emenda constitucional.

DEPUTADOS: Henrique Brito - Joel RibeIro - Siqueira Campos - Inocêncio
Oliveira - Borges da Silveira - Bento Gonçalves - Ernesto de Marco - Fran
cisco Castro - Wildy Vianna - ROmulo Galvão - Jairo Magalhães - Artenir
Werner - Darcy Pozza - Gomes da Silva - Telmo Kirst - Geraldo Bulhões 
Nilson Gibson - Telémaco Pompel - Francisco Benjamim - José Ribamar Ma
chado - Vivaldo Frota - Túlio Barcellos - Adroaldo Campos - Horácio Matos
- Pedro Lucena - Hydekel Freitas - José Maria de Carvalho - Leur Lomanto
- Fernando Gonçalves - Magno Bacelar - Brabo de carvalho - Evandro Ayres
de Moura - Adauto Bezerra - AntOnio Pontes - Ademar Pereira - Oaso Coimbra
- Bento LObo - Wilson Falcão - CesArlo Barreto - Raul Bernardo - Carlos
Cotta - Luiz Baptista - Cristino Cortes - Cláudio Strassburger - Nasser Almei
da - João Alberto - AntOnio Zacharlas - Milton Brandão - Raymundo Urbano
..- Navarro Vieira Filho - Castejon Branco - Paulo Lustosa - Glóla Júnior
- Francisco Rollemberg - José Amorlm - Valter Garcia - Mário Moreira 
Victor Fontana - Júlio Campos - Mário Frota - Genésio de Barros - Alcebla·
des de Oliveira - Celso Peçanha - Vicente Guablroba - Pedro Faria - Odulfo
Oomingues - Paulo Studart - Cardoso de Almeida - Manoel Ribeiro - Leorne
Belém - Hugo Mardini - Ojalma Marinho - Hugo Napoleão - Ojalma BessB
- Louremberg Nunes Rocha - Afro Stefaninl - Belmlro Teixeira - Ludgero
Raullno - Athiê Coury - Theodorico Ferraço - João Faustlno - Adolpho Fran
co - Osvaldo Coelho - Edson Vldigal - Epitácio Cafeteira - Haroldo Sanford
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- Sérgio Murilo - Mário Stamm - João Alves - Antônio Gomes - Vasco Neto
- Alcir Pimenta - João Carlos de Carli - Gerson Camata - Cardoso Fregapani
- Carlos Bezerra - Jorge Arbage - Manoel Gonçalves - Octacílio Queiroz
- Paulo Ferraz - Joel Ferreira - Hermes Macedo - Sebastião Andrade -
Vieira da Silva - Jorge Ferraz - Divaldo Suruagy - Furtado Leite - Marcus
Cunha - Arl Kffuri - Antônio Ferreira - Adalberto Camargo - Altair Chagas 
flubem Dourado - Jairo Brum - Diogo Nomura - Josias Leite - Pinheiro
Machado - Nelson Morro - Menandro Minahim - Evaldo Amaral (apoiamento)
- Pedro Corrêa - Marcelo Linhares - Ângelo Magalhães - Wilson Braga 
AntOnio Dias - Florim Coutinho - Ubaldino Meirelles - Ubaldo Barém - José
Penedo - Milvernes Lima - Angelino Rosa - Raymundo Diniz - Francisco
Libardonl - Wanderley Mariz - Lygia Lessa Bastos - Baldacci Filho - Arnaldo
Lafayette - Braga Ramos - Manoel Novaes - Joaquim Guerra - AntOnio
Annlbelll - Cantidio Sampaio - Cid Furtado - Wilmar Guimarães - Amilcar de
Queiroz - Pedro Germano.

SENADORES: Aderbal Jurema - Passos POrto - Moacyr Dalla - Pedro
Padrosslan - Murilo Badaró - Lourival Baptista - Jutahy Magalhães - Nilo
Coelho - Saldanha Derzi - Bernardino Viana - Jorge Kalume - Milton Cabral
- Raimundo Parente - Vicente Vuolo - Henrique de La Rocqua - Dinarte
Mariz - Luiz Cavalcante - Gabriel Hermes - Helvídio Nunes - Adalberto
Sena - José Guiomard - João Calmon - Lomanto Júnior - Almir Pinto 
José LIns.

Proposta de Emenda à Constitu ição n9 53, de 1980, que teve como
primeiro signatário o Deputado Pacheco Chaves (PMDB - São Paulo) (3):

PROPOSTA DE EMENDA Ã CONSTITUIÇÃO N9 53, DE 1980

ARara a redação do Inciso I do art. 15 e suprime o art. 209 da
vigente Conathulção Federal.

As Mesas da Camara dos Deputados e do Senado Federal promulgam a
seguinte emenda à Constituição:

Artigo único - Suprimloo o art. 209, o inciso I do art. 15 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 15 - , , , .

I - pela eleição direta de prefeito. vice-prefeito e vereadores realizada
simultaneamente em todo o Pars."

Ju"lfIcaçlo

A pretendida coincidência das eleições municipais com o ple:to para depu
tados não serve a ninguém, multo menos à democracia ou à prática eleitoral.

Para alcançá-Ia a Emenda Constitucional n<? 8, de 1977, não somente alterou
a redação que vigorava no inciso I do art. 15 desde a Emenda Constitucional n9 1,
de 1969, como acrescentou ao texto constitucional o atual art. 209, estabelecendo
que:

"Art. 209 - Os mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores
eleitos em 1980 terão a duração de doIs anos,"

Esse encurtamento obrigatório de mandatos conduziu a um Impasse carac
terizado por generalizado desestrmulo na polftica de nossas comunidades, cujas
lideranças não só não têm pretendIdo arriscar-se em acirradas disputas eleitorais
por tão pouco, como, o que é pior, engajaram-se nas manobras prorrogacionistas.

A nossa emenda visa restabelecer a Integridade dos mandatos dos Prefeitos
e Vereadores, com conseqüente desprezo por tal pretendida coincidência.

---
(.) OCN - Se$$Ao Conlunta - 31-5-80, pég. 1240.
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DEPUTADOS: Pacheco Chaves - Bento LObo - Gilson de Barros - DéliO
dos Santos - Telémaco pompei - Marcelo Cordeiro - José Amorim - Horácio
Hortiz - Magnus Guimarães - José Freire - Luiz Cechinel - Aroldo Moletta
- MArio Moreira - Oswaldo Lima - Joaquim Guerra - Octacilio Almeida 
Raymundo Urbano - Adhemar Santillo - FlAvio Chaves - Benjamim Farah 
Jorge Viana - Ernesto de Marco - Tidei de Lima - Cardoso Alves - Arnaldo
Schmitt - Pedro Faria - Bento Gonçalves - Elquisson Soares - Jol1o Cunha
- Carlos Bezerra - Harry Sauer - Osvaldo Macedo - Celso Peçanha 
AntOnIo Morais - José Ribamar Machado - Getúlio Dias - Amilcar de Queiroz
- Sérgio Ferrara - Leopoldo Bessone - WaldIr Walter - Hélio Duque - Herbet
Levy - Walber Guimarães - Caatejon Branco - Vieira da Silva - Ollvlr Ga
bardo - Airton Sandoval - Del Bosco Amaral - Aldo Fagundes - José Penedo
- !talo Con1i - José Maria de carvalho - Freitas Diniz - Ulysses Guimarães
- Mendonça Neto - Geraldo Bulhões - Jerônimo Santana - Octacillo Queiroz
- Eloy Lenzi - Rosemburgo Romano - Luiz Baccarirll - Hélio Garcia - Júnia
Marise - Pedro Ivo - Walmor de Luca - Sebastião Rodrigues Jr. - José Frejat
Mac Dowell Leite de Castro - Carlos Sant'Anna - Paulo Rattes - Valter Garcia
- Caio Pompeu - Edison Khair - Paes de Andrade - Haroldo Sanford - Israel
Dias-Novaes - Carlos Colta - Flávio Marcilio - Felllppe Penna - Walter Silva
- Marcello Cerqueira - Euclides Scalco - Tarcisio Delgado - Péricles Gon
çalves - MAreio Macedo - Mendes de Melo - Amadeu Geara - Belmlro Tei·
xeira - Paulo Borges - Iturlval Nascimento - Iram Saraiva - Fernando Cunha
- Juarez Batista - João Gilberto - Carlos Santos - Sérgio Murilo - Arnaldo

Latayette - Francisco Pinto - Aluizio Bezerra - Benedito Marcillo - Aurélio
Peres - Samir AchOa - Santllll Sobrinho - Juarez Furtado - Hugo Rodri
gues da Cunha - Freitas Nobre - Fernando Coelho - João Hercullno 
Hildérlco Oliveira - Cardoso Fregapanl - Júlio Costamilan - Rosa Flores 
José Costa - Roberto Freire - Mário Hato - Nivaldo Krüger - AudAllo Dantas
- Cristina Tavares - Pimenta da Veiga - Ralph Biasi - Miro Teixeira 
Thales Ramalho - Manoel Gonçalves - Odacir Klein - Antônio Mariz 
Alberto Goldman - Ruy Côdo - Rubem Dourado - Octacflio Torrecilla 
Murilo Mendes - Antônio Russo - Alvaro Dias - Renato Azeredo - Geraldo
Guedes - Jader 8arbalho - Francisco Libardoni - Carlos Nelson - Adhemar
de 'Barros Filho - Marcelo Unhares - Paulo Marques.

SENADORES: Mendas Canale - Alberto Silva - Adalberto Sena - Gilvan
Rocha - Lázaro Barboza - Henrique Santillo - Humberto Lucena - Nelson
Carneiro - Dirceu Cardo$o - Orestes Quércia - Murilo Badar6 (apoiamento) 
Cunha Lima - Tancredo Neves - Leite Chaves - José Richa - Bernardino Viana
- Franco Montora - EvelAslo Vieira - Roberto Saturnino - Itamar Franco 
Marcos Freire - Teotônio Vilela - Pedro Slmon - Gastão Müller.

Em virtude de as propostas lidas versarem matérias conexas, a Pre
sidência determinou, com base no § 59 do art. 124 do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, segundo subsidiário do Regimento Co
mum, a anexação das mesmas para tramitação em conjunto (4).

Após a leitura da Proposta de Emenda à Constituição n9 51, de 1980,
o Senador Mendes Canale (PP - Mato Grosso do Sul) suscitou a se
guinte questão de ordem (11):

O SR. MENDES CANALE (PP - MS) (Para uma questão de ordem.) - Sr.
PresIdente, Srs. Congressistas:

Acaba de ser lida proposta de emenda à eonstltulçAo que, se aprovada, acar
retará uma crise polltico-Instltuclonal de corseqüênclas Imprevlsrvels para o Muro
da Nação.

(4) DCN - Seedo Conjunta - 31-5-80, pég. 1240.

(5) OCN - Seesllo Conjunta - 31-5-80, pág. 1238.
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Pretende-se, através de emenda constitucional, prorrogar os mandatos dos
atuais Prefeitos e Vereadores pelo periodo de dois anos. Ocorre que a Constltulçllo
vigente, a exemplo das demais cartas republicanas, estabelece duas vedaçOes ma
teriais ao poder de reforma com que foi dotado o Congresso Nacional:

"Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir
a Federação ou a República." (Art. 47, § 19)

Apreciando proposIção de idêntico teor, assim se pronunciou a douta Comis
são de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados sobre preliminar de mé
rito Igual à ora suscitada, em parecer da lavra do entAo Deputado Milton Campos:

"Também não colhe dizer-se que, titular do poder constituinte através do
poder de emenda, o Congresso Nacional ordinãrlo só é embaraçado no exer
cicio dessa competência pelas limitações expressas no art. 217 da Constituição,
e entre essas limitações não está a que impede a prorrogação.

Vimos que essa limitação existe, porque, no caso, ficaria atingido o prin
cípio republicano representativo, que é o que tem em vista o texto do § 69 do
referido art. 217. Mas, além disso, é preciso recordar que o poder de emenda
constitucional está. pela sua natureza, condicionado sempre aos principios
fundamentais informativos da ordem instituída."

(DCN - I - 10-6-58, pág. 3368.)
E prossegue:

"2. O fundamento da argüida inconstitucionalidade prende-se ao § 69 do
art. 217 da ConstituIção. que, ao disciplinar o poder de emenda atribuldo ao
Congresso Nacional, declara: Não serão admitidos como objeto de deliberação
projetos tendentes a abolir a Federação ou a República.

Argumenta-se que a República tem como caracterlstica essencial a tempo
rariedade dos mandatos. Se se permitir a prorrogação por dois anos, implici
tamente se admitirá a prorrogação por dez ou vinte anos, ou se admitirão as
prorrogações sucessivas. Estará. assim, ferido o princípio republicano.

3. Que a temporariedade dos mandatos eletivos é essencial à Idéia de
república, eis o que não pode padecer dúvida e dispensa, mesmo, a invocação
das lições dos mestres de direito público."

Por outro lado o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Representação por
Inconstitucionalidade n9 322, de 1957, entendeu que o poder de reforma constltu
cíonal não vai ao ponto de admitir a prorrogação de mandatos porque:

"A prorrogação de mandatos representativos, além do prazo Instltuldo por
lei, é feita, no caso em apreço, por quem não podia fazê-la e que a toma, por
conseqüência, inteiramente desprovida de legitImidade. Ela não é, sequer, uma
forma de reeleição. Aproxlma-se de uma usurpação, pela qual os eleitos se
transformam em eleitores. Consagra o desprezo ao principio eletivo, Jã tAo
exposto às maquinações dos ardis da politlca." (RDA, vol. 56, pág. 303/1959.
Voto do Ministro Relator Cândido Mota Filho.)

E mais adiante:

"Quem exercita um mandato eletIvo. por um determinado prazo, tem o seu
mandato configurado por esse prazo. Prorrogá-lo é frustrar a sua indole repre
sentativa; é retirar do mandato as condições e as qualidades de mandato e
proporcionar, com isso, o desrespeito à Constituição, como neste caso."

O Ministro Luiz GalloUi, em declaraçllo de voto no processo em causa, afirmou:

"O que estamos julgando hoje não é apenas o caso de um Estado da
Federação. Estão em causa a sobrevivência do principio republIcano represen
tativo em nossa PátrIa e o resguardo de um mlnlmo de moral polltlca, sem
o qual as nossas Instituições democrátIcas afundarão no desprestigio e na
rurna e cedo tariamos de deplorar o seu naufrágio."
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Finalmente, o Ministro Barros Barreto declara enfaticamente seu voto:

"A prorrogação de mandatos eletivos fere, flagrantemente, a forma repre
sentativa da República, imperativo constitucional vigente, que não pode ser ar
redado, e o seu desrespeito Importaria em um triste despotismo."

Não seria oportuno, neste momento, alongar sobre as razões doutrinárias que
estão a determinar a Inconstitucionalidade da proposição. A matérIa será devIda
mente apreciada quando de seu exame pela Comissão competente.

Cumpre apenas ressaltar que o recurso que estã inserido na questAo de ordem
que levantamos ora apresentado deve necessariamente ter efeito suspensivo e em
conseqüência sustar a tramitação da proposta de emenda constitucional até que a
preliminar suscitada seja definitivamente iulgada. O texto da Carta Magna é ex
presso ao vedar que seja "objeto de deliberação" qualquer proposta atentatória ao
regime republicano. Assim sendo, caso fosse dada tramitação ao projeto e subme
tido o mesmo à Comissão Mista, estaria a Casa, por um de seus órgãos, prbnun
clando-se sobre o mérito de assunto (art. 17 do Regimento Comum) que lhe é ve·
dado apreciar.

Assim, Sr. Presidente, na conformidade do disposto do art. 73 do Regimento
Comum, requeiro a V. Ex' que rejeite liminarmente a proposta de emenda à Constl
tulção que acaba de ser lida por contrariar frontalmente o preceito contido no
§ 19 do art. 47 da Constituição Federal.

Caso, porém, V. Ex" não se julgue habilitado a decidir de plano a questão ora
solicitada, solicito que seja ouvida a Comissão de Constituição e Justiça do Senado
Federal, na forma do art. 132, § 19, do Regimento Comum, recebido o presente
recurso com efeito suspensivo. e determinando, em consequêncla, que seja sustada
a tramitação da matéria em pauta, já que o dispositivo constitucional apontado como
violado Impede que o Congresso Nacional delibere sobre proposição atentatória
ao regime republicano. (Multo bemI Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A Presidência decide a questão levantada
pera eminente Senador Mendes Canale, na forma do art. 17 do Regimento Comum.
A Comissão Mista designada para emitir parecer sobre as propostas tem compe
tência para examinar, além do mérito, o seu aspecto constitucional.

Na forma do Regimento, no seu art. 132, § 19, o recurso não tem e1&lto sus
pensIvo.

Desta forma, o Sr. 19·5ecretârio irá continuar a leitura das demais emendas.

11 - Comissão Mista

De acordo com as indicações das Lideranças. ficou assim constitur
da a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre as matérias (6):

Pelo Partido Democrátlco Social - Senadores Murllo Badaró, Moacyr Dalla.
José Lins, Almir Pinto, Aderbal Jurema, Passos Porto e os Srs. Deputados Anisio
de Souza, Albérico Cordeiro, AntOnio Florênclo, Jorge Arbage, Henrique Brito e
Nilson Gibson.

Pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro - Senadores Itamar Franco.
Pedro Slmon, Humberto Lucena e os Srs. Deputados Marcondes Gadelha, Júlio
Costamilan e Alberto Goldmen.

Pelo Partido Popular - Senador Mendes Canale e os Srs. Deputados Ant.Jnlo
Mariz e João L1nhares.

Pelo Partido dos Trabalhadores - Senador Henrique Santlllo.

(S) DCM - Sessâo Conjunta - 31-5-80, p6g. 1240.

246 R. Inf. legill. Brosílio o. 17 n. 6B aut.!.z. 1980



COMISSÃO MISTA

l' Reunião (instalação), realizada em 3 de junho de 1980

Eleição do Presidente e do Vice-Presidente (Deputados Alberto
Goldman e Nilson Gibson);

- designação do Senador Moacyr DaJla para Relator;

- feitura de questão de ordem apresentada no Plenário do Con-
gresso Nacional pejos Senadores Itamar Franco e Mendes Canale, e re
metida, através de despacho do Presidente do Congresso Nacional, à
Comissão Mista para deliberar sobre a constitucionalidade das proposi
ções;

- discussão da referida questão de ordem. (DCN - Seção 11 
26-6-80, pág. 3101.)

2. Reunião, realizada em 11 de junho de 1980

Leitura do texto em que o Senador Nilo Coelho diz que a Comissao
Mista tem competência para examinar, além do mérito, o aspecto cons~

titucional das referidas Propostas de Emenda à Constituição;

- discussão da decisão dada pelo Senador Nilo Coelho à prelimi
nar em questão;

- informação do Presidente de que a determinação tomada pela
Presidência desta Comissão Mista é que o Relator, Senador Moacyr
DaUa, apresente, na próxima reunião, um parecer sobre a preliminar;

- comunicação do Presidente de haver sobre a Mesa requerimen
to de autoria do Senador Humberto Lucena, no qual solicita sejam con
vidados os Senhores Ministro de Estado da Justiça, Doutor Ibrahim Abi
Ackel. e o Presidente da OAB, Doutor Eduardo Seabra Fagundes;

- discussão do citado requerimento, que ao final é rejeitado. (OCN
- Seção 11 - 10-9-80. pág. 4419.)

3. Reunião, realizada em 18 de junho de 1980

Comunicação do Presidente de recebimento de Ofícios das Lide4

ranças do Partido Popular e do PMDB, no Senado Federal, indicando os
Senadores Evelásio Vieira e Nelson Carneiro para integrarem a Comis
são, em substituição aos Senadores Mendes Canale e Humberto Lucena;

- comunicação do Presidente de que a presente reunião tem por
objetivo analisar a preliminar levantada pelos Senadores Itamar Franco
e Mendes Canale;

- esclarecimento do Presidente de que havia sido concedido um
prazo de sete dias para que o Relator apresentasse um parecer sobre a
referida preliminar e informação de ter a Mesa recebido requerimento
do Relator. no qual sugere seja examinada, juntamente com o mérito da
matéria, a preliminar;
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- discussão do requerimento, que, após encerrados os debates, a
Presidência, em face da omissão do Regimento Interno do Sanado Fe
deral quanto à prorrogação concedida ao Relator para apresentar seu
parecer sobre o aspecto constitucional da proposição, delibera que até o
dia 24 do corrente o mesmo deverá ser apresentado. (OCN - Seção 11
- Suplemento - 28-6-80, pág. 26.)

41)1 Reunião, realizada em 24 de junho de 1980

Comunicação do Presidente de recebimento de Oficios das lide
ranças do Governo e do Partido Popular, no Senado Federal, indicando
os Senadores Jutahy Magalhães, Bernardino Viana e Affonso Camargo
para integrarem a Comissão, em substituição aos Senadores Murilo Sa
daró, Almir Pinto e Evelásio Vieira;

- informação do Presidente do encerramento do prazo concedido
ao Relator para apresentação de um relatório sobre a preliminar levan
tada, em Plenário, pelos Senadores Itamar Franco e Mendes Canale, e
que, porém, baseando-se no art. 139 do Regimento Interno do Senado
Federal, solicitarão, ao Presidente do Congresso Nacional, uma prorro
gação por 10 dias, pois o prazo das proposições, na Comissão Mista, se
encerrará no dia 19 de agosto, a fim de que este Órgão possa apreciar
as duas fases das matérias, sendo estas a constitucionalidade e o mé
rito das mesmas. (OCN - Seção 11 - 28-6-80, pág. 3332.)

51)1 Reuniio, realizada em 5 de agosto de 1980

Comunicação do Presidente de que, tendo em vista a prévia distri
buição de cópias do parecer, providenciada pelo próprio Relator, acha
desnecessária a leitura do mesmo;

- solicitação do Senador Itamar Franco de pedido de vista por 24
horas, no que é atendido pela Presidência, que esclarece que este será
outorgado, conjuntamente, ao Deputado Henrique Brito, pois o mesmo
também o solicltou;

- concordância do Relator com a decisão tomada pela Presidên
cia, uma vez que esta considerou como lido o parecer de sua autoria.
(OCN - Seção 1/ - 27-8-80, pág. 3988.)

61)1 Reunião, realizada em 6 de agosto de 1980

Comunicação do Presidente de recebimento de Ofícios das Lide
ranças do Governo, do Partido Popular e do Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro, no Senado Federal, indicando os Senadores Almir Pinto,
João Lúcio, Evelásio Vieira e Adalberto Sena para integrarem a Comis
são, em substituição aos Senadores Jutahy Magalhães, Passos Pôrto,
Affonso Camargo e Nelson Carneiro;

- comunicação do Presidente da alteração feita pelo Relator, em
seu relatório, na parte referente ao voto, o qual opina pela aprovação das
Propostas de Emenda à Constituição n.OlI 51 e 52, e da Emenda n9 3, nos
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termos do substitutivo que apresenta, considerando prejudicadas a Pro
posta de Emenda à Constituição nl? 53 e as Emendas de n.OS 1 e 2, todas
de 1980;

- discussão do Substitutivo, quando usam da palavra diversos ora
dores;

- encaminhamento à Mesa de requerimento do Senador Itamar
Franco, no qual solicita a substituição do atual Relator por outro, para
que se manifeste no aspecto da preliminar quanto à constitucionalidade,
ficando o Senador Moacyr Dalla incumbido, apenas, de apreciar o mé
rito da matéria;

- respondendo ao requerimento, o Deputado Alberto Goldman es
clarece não ter esta Presidência condições éticas no sentido de substi
tuir o Relator da proposição, acrescentando, entretanto, que a Comis
são terá, por intermédio de seu voto, o poder de julgar quanto à tramita
ção da mesma, destacando que, na sua opinião, a referida matéria trans
gride o § 19 do art. 47 da Constituição Federal;

- questão de ordem do Deputado Antônio Mariz indagando da
Mesa se o Substitutivo apresentado pelo Relator está subscrito como
determina o art. 47 da Constituição Federal, isto é, por um terço dos
Membros do Senado Federal e um terço dos Membros da Câmara dos
Deputados;

- após discussão da questão de ordem, o Presidente comunica a
concessão, ao Relator, de um prazo de mais 24 horas, a fim de que este
altere a parte do voto, exclusivamente na parte que diz respeito ao
Substitutivo, apresentando um relatório conclusivo. (OCN - Seção 11
- 24-9-80, pág. 4861.)

7~ Reunião, realizada em 7 de agosto de 1980

Comunicação do Presidente de recebimento de Ofícios das lide
ranças do Governo e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro,
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, indicando os Deputados
Brabo de Carvalho, Edison Lobão, José Amorim, Roberto Freire e Sena
dor Humberto Lucena para integrarem a Comissão, em substituição aos
Deputados Jorge Arbage, Anísio de Souza, Henrique Brito, Júlio Costa
milan e Senador Pedro Simon;

- solicitação do Presidente, ao Relator, para que proceda à leitura
da complementação do seu parecer, para conhecimento dos Membros
da Comissão;

- esclarecimento do Relator de que mantém na íntegra a redação
dada ao parecer, anteriormente exarada, propondo, todavia, alteração
exclusivamente na parte do voto, no qual manifesta-se pela aprovação
das Propostas de Emenda à Constituição n.OS 51 e 52, de 1980-CN, nos
termos da Emenda Substitutiva nC;> 3, a elas oferecida, considerando pre
judicadas a Proposta de Emenda nl? 53, de 1980-CN, e as Emendas Subs
titutivas de n.06 1 e 2, apresentadas perante a Comissão;
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- discussão do voto do Relator, quando usam da palavra os Sena
dores Aderbal Jurema, José Lins e Itamar Franco, e os Deputados Roberto
Freire e João Unhares, que debatem a conclusão dada pelo Senador
Moacyr DalJa, quanto à expressão "substitutiva", e alegam que, estan
do a Emenda de nC? 3 aprovada, estariam as Propostas de Emenda à
Constituição n.os 51 e 52, de 1980-CN, automaticamente prejudicadas;

- aceitação, pelo Relator, das sugestões citadas;

- suspensão da reunião, por 20 minutos, para que o Relator possa
refazer seu voto conclusivo;

- leitura pelo Presidente da nova redação proposta pelo Senador
Moacyr Dalla, na qual aprova a Emenda de nC? 3, considerando regimen
talmente prejudicadas as de n.OS 1 e 2, e as Propostas de Emenda à
Constituição n.OS 51, 52 e 53, todas de 1980;

- questão de ordem do Deputado Antônio Mariz no que diz respeito
às substituições de Membros desta Comissão, sendo aparteado pelos
Deputados Edison Lobão, Roberto Freire e Albérico Cordeiro;

- respondendo à questão de ordem quanto aos Ofícios de substitui
ções serem deferidos por Suplentes da Mesa do Congresso Nacional,
baseia-se o Presidente no § 49 do art. 59 do Regimento Interno do Sena
do Federal e considera legais as substituições efetuadas;

- votação da preliminar quanto à constitucionalidade levantada
pelos Senadores Itamar Franco e Mendes Canale, quando o Presidente
comunica que, atendendo a requerimento formulado, anteriormente, pelo
Senador Aderbal Jurema, proceder-se-á a votação nominal;

- aprovação da matéria, concluindo-se, assim, pela sua constitu
cionalidade;

- o Presidente Alberto Goldman diz respeitar a decisão adotada
pela Comissão, mas coloca-se, pessoalmente, contrário à deliberação
que a mesma tomou, aprovando a constitucionalidade da proposição, e
justifica não ter mais condições éticas, morais e pessoais de dar con
tinuIdade à Presidência deste órgão, solicitando ao Deputado Nilson Gib
son, Vice-Presidente da ComIssão, assumir a Presidência e dar prosse~

guimento aos debates da presente sessão;

- leitura, pelo Senador Itamar Franco, de documento, posterior
mente enviado à Mesa, no qual explana as razões pelas quais os Parla
mentares da Minoria se recusam a emitir qualquer manifestação a respeito
da matéria, que, no seu entender, seria um ato ilegal e arbitrário, contra
expressa determinação da Lei Maior;

- pronunciamento do Deputado Antônio Mariz, em nome do Parti
do Popular, solidarizando-se com os Membros do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, justifica a renúncia dos Parlamentares de sua
Bancada dizendo que a decisão tomada pela Comissão fere, frontal
mente, a Constitu ição em vigor quando atinge a organização federativa,
a República e o sistema de representação democrática;
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- retirada da Sala de Reuniões dos Congressistas da Oposição;

- comentários do Senador José Lins e dos Deputados Brabo de
Carvalho e Edison Lobão sobre a posição firmada pelos Membros da
Minoria;

- comunicação do Deputado Alberto Goldman de que irá acom
panhar, como simples Deputado, a retirada de sua Bancada do Plenário;

- votação do mérito da proposição, que é aprovado. (OCN
Seção 11 - 9-9-80, pág. 4370.)

r11 - Apresentação de emendas

Emendas oferecidas perante a Comissão Mista incumbida de exami
nar e emitir parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição nú
meros 51, 52 e 53, de 1980, que "dispõem sobre prorrogação de mandatos
de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores" ('):

Partamentares

Deputado AnIsio de Souza e outros

Deputado Castejon Branco e outros

Deputado Ulysses Guimarães e outros

Númet'o das Emenda.

3

1

2

EMENDA N9 1

Acr8llCenta parágrafos ao alt. 209 da Conltltulçio Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 49
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucIonal:

Artigo único - O art. 209 da Constituição Fe~ral passa a vigorar acrescido
dos seguintes parágrafos:

"Art. 209 - o o ••••••• o ••••• o •••••••• ••••••••••••••

S 19 - Nas eleições de que trata este artigo, não se aplica a proibição
constante da alínea a do parágrafo único do art. 151, em relação aos Prefei
tos e Vice-Prefeltos que não tenham exercido, dentro dos dois meses ante
rIores ao pleito, por qualquer tempo, o cargo de Prefeito.

S 29 - No mesmo pleito, fica reduzIdo para dois meses o prazo da Inele
gibilidade prevista na allnea b do parágrafo único do art. 151."

Ju8t"lceçAo

A Proposta de Emenda à ConstituIção em estudo objetiva estabelecer exceção
às inelegibilidades constitucionais, com relação aos candidatos às eleições muni
cipais previstas para o ano de 1980, de acordo com o art. 209 da Lei Maior.

2. A ConstItuição vigente prevê a simultaneIdade das eleições municipais
com as eleições gerais para deputados (federais e estaduais), no Item I do artigo
15, em redação dada pela Emenda Constitucional n9 8, de 1977.

A Ee-8, para assegurar essa coincidência de mandatos (atendendo a que a
redação anterior da EC-1 determinava a realização das eleições municIpais em
data diferente das eleições gerais), acrescentou, às disposições gerais e transitórIa:;;
da Constituição, o artigo 209, que instituiu o que se convencionou chamar de "man-

---
(7) DCN - Sessão Conjunta - 13-6-ao, pago 1343.
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dato-tampão" de dois anos para os Prefeitos e Vice-Prefeitos e Vereadores a se·
rem eleitos em 1980.

A Emenda Constitucional n'? 8, de 1977, foi promulgada pelo Presidente da
República durante o recesso do Congresso Nacional, com fundamento no § 19 do
artigo 2'? do Ato Institucional nQ 5, de 13·12-68. Assim não há mensagem presi
dencial dirigida ao Congresso que possa esclarecer os motivos que ditaram a
opção do Presidente pela coincidência de mandatos.

3. A PEC em comento suspende a proibição constitucional da Irreeleglbllldade
(art. 151, parágrafo único) nas eleições municIpais do ano em curso, mediante pa
rágrafo a ser acrescido ao art. 209, do seguinte teor:

"Art. 209 - .

§ 19 - Nas eleições de que trata este artigo, não se aplica a proibição
constante da ailnea a do parágrafo único do art. 151."

o § 2Q estabelece uma condicionante para a exceção que se pretende Intro
duzir, qual seja a de que os Prefeitos e Vice-Prefeitos excluídos da regra da irreele
gibllldade não exerçam, dentro dos dois meses anteriores ao pleito e por qualquer
tempo, o cargo de Prefeito Municipal. Vem assim redigido:

"§ 29 - São irreelegfveís os Prefeitos e Vice-Prefeitos que exercerem,
dentro dos dois meses anteriores ao pleito e por qualquer tempo, o cargo de
Prefeito Municipal."

4. A justificaçêio esclarece bem o propósito dos Autores, ao afirmar que
a proposição pretende:

". .. incorporar à regra transitória constante do art. 209 da Constituição
Federal dois dispositivos prevendo a suspensão da irreelegibilldade, de que
trata o art. 151, parágrafo único, allnea a, da Constituição Federal, em relaçAo
aos atuais Prefeitos e Vice-Prefeitos, desde que não tenham exercido, dentro
de dois meses anteriores ao pleito e por qualquer tempo, o cargo de Prefeito
Municipal."

E explica bem o fim colimado pela proposta:

"O objetivo que se pretende seja alcançado com esta proposta legislativa
é proporcionar a participação dos atuais detentores da cargo executivo muni
cipal nas eleições de 1980, resolvendo. com Isso, o problema da falta de Inte
resse de outros lideres para a disputa de um mandato de prazo reduzldfssimo.
o qual, ao fim, inibe, pela incompatibilização decorrente, a candidatura a outros
cargos eletivos de maior duração. no pleito seguinte."

5. Com efeito, um dos principais argumentos utilizados pelos que criticam
o chamado "mandato-tampão" diz respeito à dificuldade de arregimentação de bons
cand:datos, por se tratar de um mandato reduzido à metade do normal. Haveria,
assim, uma Impossibilidade para a real1zação de um bom plano de governo, e,
por outro lado, o exercrcio dos cargos de Prefeitos e Vlce-Prefeltos acarretaria
Incompatibilidade para a candidatura a outros cargos eletivos no pleIto seguinte.

6. O § 1'? ora proposto, como já foi dito anteriormente, excepclona a proibi
ção constante da allnea a do parágrafo único do art. 151 da Lei Maior, o qual
trata, genericamente, da Irreeleglblllc:lllde de quem haja exercido cargo, dentre
outros, de Prefeito e Vice-Prefeito, por qualquer tempo, no perlodo Imediatamente
anterior ao pleito. Este preceito constitucional auto-ap~icãvel vem repetido no
art. 2<:> da Lei Complementar nQ 5, de 29-4-70 (Lei das Inelegibilidades).

O § 2<:> limita a concessão do § 1<:> tornando Irreelegrveis os Prefeitos e Vlce
Prefeitos que exercerem, dentro doa doia me... anteriores ao pleito e por qualquer
tempo, o cargo de Prefeito Municipal.
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A aHnea b do parágrafo único do art. 151 da Constituição, entretanto, toma
ineleglvel para os demais cargos quem, dentro dos seis meses anteriores ao pleito,
haja sucedido, dentre outros, ao Prefeito ou o tenha substituído. Esse caso de ine
legibilidade vem consubstanciado no § 3~ da LC-5, cujo prazo foi reduzido de
seis para três meses pelo Decreto-Lei n9 1.542, de 1977, de maneira flagrantemen
te Inconstitucional.

Tratando-se o art. 209 da Constituição de dispositivo transitório, apllcãvel ape
nas ao pleito municipal de 1980, parece-nos que, sob o aspecto técnico e atenden
do à peculiaridade desse pleito, destinado apenas a garantir a simultaneidade das
eleições em todo o Pais, nada obsta ao estabelecimento das exceções propostas.

Sob o aspecto redacional contudo, entendemos, data venla, que melhor ficaria
redigida a emenda, evitando-se, desse modo, dubiedade de Interpretação, se os
dois parágrafos propostos fossem reunidos em um só. Ficaria, então, assim redi
gido;

"Nas eleições de que trata este artigo, não se aplica a proiblçAo qons
tante da alinea a do parágrafo único do art. 151. em relação aos Prefeitos e
Vlce~Prefeitos que não tenham exercido, dentro dos dois meses anteriores ao
pleito, por qualquer tempo, o cargo de Prefeito."

Pedimos vênia, outrossim. para sugerir seja acrescido mais um parãgrafo,
excepcionando, para as eleições em apreço, a hipótese do parágrafo único. allnea b,
do art. 151 da Carta Magna o qual prevê a inelegibilidade de quem, dentro dos
seis meses anteriores ao pleito. haja sucedido ao titular ou tenha substltufdo, entre
outros, nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito. Poderia tal prazo ser reduzido a
dois meses, para não tornar inócuo o disposto no parágrafo anterior, com relação
aos que sucederam aos titulares dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito ou que os
substltufram.

No mérito, a decisão sobre a conveniência e oportunidade compete às lide
ranças do Congresso Nacional e às altas esferas do Governo.

A adoção da medida ora proposta implica numa opção por solução alternativa
entre a realização do pleito municipal previsto no art. 209 da Lei Maior ou sua
suspensão, com a necessária alteração do mencionado dispositivo constitucional.

Sala das Comissões, 4 de junho de 1980.

DEPUTADOS: Castejon Branco - Edson Vidigal - Francisco Leão - AntOnio
Pontes - Nivaldo Frota - Cid Furtado - Cardoso Fregapani - ROmuJo Galvão
- Honorato Vianna - Paulo Guerra - Celso Peçanha - Peixoto Filho - Leorne
Belém - Artenir Werner - Lúcio Cioni - Alvaro Dias - João Carlos de Carll 
Alcebfades de Oliveira - Alceu Collares - Pedro Germano - Francisco Rollem
berg - Afro Stefanini - Juarez Furtado - Octacilio Almeida - Alclr Pimenta 
Theodor[co Ferraço - José Freire - Osslan Araripe - Flávio Chaves - Alberto
Hoffmann - Luiz Vasconcellos - OCtávio Torrecllla - Joel Ferreira - Silvio
Abreu JúnIor - Adroaldo Campos - Cardoso de Almeida - José Ribamar Ma
chado - Altair Ferreira - Bento Gonçalves (apoiamento) - José Maria de Car
valho - Roberto de Carvalho - Crlstino Cortes - Djalma Marinho - Amilcar
Queiroz - Ludgero Raullno - Joel Ribeiro - Rosemburgo Romano - Ruy Côdo
- Hldekel Freitas - Pacheco Chaves - Júnla Marise - Vieira da Silva - Olivir
Gabardo - Igo Losso - Carlos Santos - Walter Silva - J. G. de Araújo Jorge 
Paulo Marques - Benjamin Farah - Daniel Silva - Herbert Levy - Juarez Ba
tista - Dario Tavares - Henrique Brito - Bonifácio de Andrada - Oswaldo Lima
- Valter Garcia - Magnus Guimarães - Pedro Correa - AntOnio Mazurek 
José Amorim - Wilson Falcão - Inocêncio de Oliveira - Delson Scarano - Bel
miro Teixeira - Fued Dlb - Arnaldo Lafayette - Oswaldo Coelho (apoiamento)
- Bezerra de Melo - Adalberto Camargo - Erasmo Dias - Sebastião Rodrigues
- Aécio Cunha - Adhemar de Barros Filho - Paulo Borges - Jorge Paulo -
Navarro VIeira Filho - Halo Cantl - Altair Chagas - Ruben Flguelró - SImão
Sesslm - Edllson Lamartine Mendes - Adhemar Santillo - Dlogo Nomura -
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Carlos Chiarelli - OcIulfo Domingues - Felippe Penna - José Carlos Fagundes
Siqueira Campos - Henrique Tumer - Brabo de Carvalho - Paulo Rattes - Ter
tuliano Azevedo - João Arruda (apoiamento) - Renato Azeredo - Edison Lobãü
- Paulo Torres - Joaquim Coutinho - Manoel Novaes - Ricardo Fiúza - Raul
Bernardo - Jerônimo Santana (apoiamento) - Genival Tourinho - José Mauricio
- José Carlos Vasconcellos - Manoel Ribeiro - Luiz Baccarinni (apoiamento)
- Louremberg Nunes Rocha (apoiamento) - Norton Macedo - Oswaldo Melo -
Mário Frota - Juarez Furtado - Paulo Lustosa - Aroldo Moletta - Júlio Campos
- Audállo Dantas - cantrdio Sampaio - Josias Leite - AntOnIo Amaral - Men
des de Melo - Fernando Gonçalves - AntOnio Carlos - João Faustino - Fran
cisco Benjamin - Ntllson Morro - Ernesto de Marco - Wildy Vianna - Antônio
Morimoto - João Linhares - Hélio Campos (apoiamento) - Júlio Martins - An
tOnio Zacarias - Euclides Scalco - Cláudio Strassburger - Cesárlo Barreto 
Amadeu Geara - Túllo Barcellos - Iram saraIva - Hugo NapoleAo - AlIplo de
Carvalho - Homero Santos - Pimenta da Veiga.

SENADORES: Adalberto Sena - Humberto Lucena - Tarso Dutra - Nelson
Carneiro - Dinarte Mariz - Eveláslo Vieira - Leite Chaves - GastA0 Müller 
Agenor MarIa - Bernardino Viana - Lãzaro Barboza - Affonso Camargo - Be
nedito Canelas - José Caixeta - Orestes Quércla - Passos Porto - José Richa
- Pedro Pedrossian - Mauro Benevides - Jaison Barreto - Cunha Lima 
Teotônio Vilela - Helvfdlo Nunes.

EMENDA N9 2

Altera a redação do Inciso I do art. 15 e do art. 209 da COMtJtuiçlo
Fed....1.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgam a se
guinte emenda à Constituição:

Art. 19 - O inciso I do art. 15 da Constituição Federal passa a ter a seguInte
redaçAo:

"Art. 15 - .................••............•.........•.............•

I - pela eleição direta de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, para man
dato de quatro anos, realizada simultaneamente em todo o Pais, dois anos
antes das eleições para o Senado Federal, Camara dos Deputados e Assem
bléias Legislativas."

Art. 29 - O art. 209 da Constituição Federal passa a ter a seguinte redação:

"Art 209 - A eleição para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, para a
sucessão dos atuais titulares, é fixada para o dia 18 de janeiro de 1981, para
mandato de quatro anos, podendo a ela concorrer os filiados, até sessenta
dias antes do pleito, a partido poHtico com registro mesmo provisório indica
dos na forma da lei por convenção municipal ou, na impossibilidade desta, pela
comissão provls6rla do partido, no respectIvo Municlplo."

Justtficaçlo

1 - A coincidêncIa de eleições no Pars foi Imposta pelo chamado "Pacote de
Abril", editado com o fechamento do Poder Legislativo. O Congresso, que é o
único legitimamente autorizado a em6lldar a ConstituIção, nunca se pronunciou
sobre essa coIncidência. Com a nova redação que se oferece ao Inciso I do art.
15 da Carta obter-se-á deliberação soberana sobre a coincidência estabelecida à
sua revelia. Essa deliberação é mais reclamada diante dos fatos novos no mundo
poHtlco, como a constituição de novos partIdos e a eielção direta para Governa
dor e VIce-Governador. Defendemos a Incoincidêncla, porque entendemos que a
coincidência representará o tumulto e a contudo, diante das várias opções e exl·
gênclas que a cédula única oferecerá ao eleitor.
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2 - Aproveita-se a oportunidade para formalizar constitucionalmente o prazo
dos mandatos municipais em quatro anos, sobre o que o texto atual ê omisso.

3 - O art. 209 das Disposições Transitórias foi estabelecido casuisticamente
para permitir a coincidência determinada pelo inciso I do art. 15, que ora se pre
tende alterar. Dessa forma, eliminada a simultaneidade de todas as eleições, are·
dação desse art. 209 necessariamente terá de ser mudada, assegurando-se porém
o seu caráter imperativo e democrático, que impõe a realização das eleições muni
cipais, sem cogitar de prorrogação de mandatos. Por tratar-se de disposição tran
sitória, vale-se da mesma para dirimir dúvidas pendentes quanto à efetivação do
pleito.

4 - De forma transitória, porque válida apenas para o episódio eleitoral ime
diato, adia-se a realização da eleição ali fixada para 1980, para o dia 18 de janeiro
de 1981, um domingo, de forma a conceder tempo suficiente a que todos os parti
dos em formação possam requerer seu registro e reúnam condições de participar
do pleito.

5 - O adiamento da eleição para 18 de janeiro de 1981 exclui a prorrogação
de qualquer mandato, mesmo por um dia, uma vez que falece competência ao
Congresso, composto por titulares de mandatos com prazo certo e determinado,
para prorrogar mandatos de outrem, notadamente em respeito ao disposto no § 19
do art. 1<:' da Carta Constitucional.

6 - Porque os homens preexistem aos partidos, os seus direitos individuais
não podem ficar condicionados à formação definitiva destes. Eis por que, também
de forma transitória, estabelece-se na proposta que os candidatos aos cargos mu
nicipais, nas eleições imediatas, possam ser indicados pelas convenções munici
pais, se os partidos estiverem constituídos, ou pelas comissões provisórias, na im
possibilidade daquelas.

Enfim, com essa proposta respeita-se o superior princIpio democrâtico, que é
o da escolha dos governantes em eleição com sufrágio universal. direto e secreto;
garante-se a temporariedade dos mandatos, respondendo o Congresso Nacional
pelo seu compromisso democrático para com toda a Nação.

Sala das Comissões, 10 de junho de 1980.

DEPUTADOS: Ulysses Guimarães - Freitas Nobre - Thales Ramalho - Carlos
Alberto - Alceu Collares - OdacIr Klein - Osvaldo Macedo - Alvaro Dias 
PImenta da Veiga - Borges da SIlveira - Francisco Pinto - Elquisson Soares 
Marcondes Gadelha - Mendonça Neto - OCtaclllo Queiroz - Walber Guimarães
- Sebastião Andrade - Jackson Barreto - Carlos Wilson - Jader Barbalho 
Mendes de Melo - Tertuliano Azevedo - Iram Saraiva - Paulo Marques - Fran
cisco Libardoni - João Menezes - Epitácio Cafeteira - Juarez Batlsta - Calo
Pompeu - J. G. de Araújo Jorge - Daso Coimbra - Belmlro Teixeira - Leopoldo
Bessone - Airton Sandoval - Iranildo Pereira - José Costa - João Cunha 
Aldo Fagundes - Carlos Cotta - Castejon Branco - Israel Dias-Novaes - Frei
tas Dlnlz - João Gilberto - José Carlos Vasconcellos - Ruy Côdo - Paulo
Rattes - João Llnhares - Heitor Alencar Furtado - Carlos Nelson - Juarez
Furtado - Jorge Vargas - Sérgio Murilo - ftalo Conti - DarIo Tavares - Luiz
Cechlnel - Renato Azeredo - Geraldo Guedes - JerônImo Santana - Gerson
Camata - Fernando Coelho - Eloar Guazzelli - Tarclsio Delgado - Henrique
Alves - Antônio Mariz - Ubaldo Dantas - Ildérlco Oliveira - (lIegfvel) - Simão
Sessim - Marcelo Cerqueira - Paulo Borges - Cardoso de Almeida - Darelllo
Ayres - Pérlcles Gonçalves - Modesto da Silveira - Luiz Leal - Olivir Gabardo
- Audálio Dantas - Mário Hato - Geraldo Fleming - Valter Garcia - Iturival
Nascimento - Figueiredo Corres - Roque Aras - Marcelo Cordeiro - Júnla
Marlse - Bento Gonçalves - Max Mauro - Carlos Santos - Raimundo Urbano
- Genlval Tourinho - Mârlo Moreira - Ronan Tito - Benjamim Farah - Arnal
do Schmltt - Magnus Guimarães - Carneiro Arnaud - Antônio Russo - Alberto
Goldman - Lldovino Fanton - Luiz Baptista - Castro Coimbra - Moacyr Lopes
- AntOnio MoraIs - AluizIo Bezerra - Samir Achoa - Florim Coutinho - Ama·
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deu Geara - Louremberg Nunes Rocha - Leorne Belém - Murll0 Mendes 
Milton Figueiredo - Pedro Correa - Hélio Campos - Pedro Ltlcena - carlos
Chiarelli - Walmor de Luca - Rosa Flores - Edson Vldlgal - Getúlio Dias 
Nivaldo Krüger - AntOnio Mazurek - Júlio Costamilan - Jorge Uequed - Fer
nando Lyra - Mareus Cunha - Adhemar Santillo - Eloy Lenzi - Roberto Freire
- Celso Peçanha - Pedro Germano - Jorge Cury - Cristina Tavares - Cardoso
Fregapani - Ernesto de Marco - Del Boseo Amaral - Hélio Duque - Benedito
Marcrtio - AntOnio Carlos - Pedro Lucena - José Frejat - Oswaldo Lima 
Gilson de Barros - Euclides Scalco - Délio dos Santos - Haroldo Sanrord 
MauricIo Fruet.

SENADORES: Humberto Lucena - Roberto Saturnino - Franco Montoro 
Cunha Uma - Mendes Canale - Adalberto Sena - Alberto Silva - Mauro Be
nevides - TeotÔnio Vllela - Pedro Simon - Evandro Carreira - Evelãslo VieIra
- Affonso Camargo - Valdon Varjão - José Richa - Lázaro Barboza - Orestes
Quércia - Leite Chaves - Agenor Maria - Dirceu Cardoso - Nelson Carneiro
- Marcos Freire - Jalson Barreto - GlIvan Rocha.

EMENDA N9 3

Altera o Titulo da. DiIpOliç6e. Gerais e Transitórias eltendendo OI

mandatOl dos atual. Prefeitos. VICe-PrefeltOl, Vere.clo,," e supl8Ilt.. al6
1983, Imprimindo nova redaçAo ao art. 209.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art.
49 da ConstituIção, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Artigo único - O art. 209 passa a viger reescrito nos termos infra:

"Art. 209 - Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores
e seus Suplentes estender-se-ão até 31 de Janeiro de 1983, com exceção dos
Prefeitos nomeados.

Parágrafo único - As eleições para Prefeitos, Vice-Prefeltos e Vereadores
serão realizadas simultaneamente em todo o Pars, na mesma data das eleições
gerais para Deputados." -

Juatl.lc8çao

Verifica-se com certas palavras o que ocorre com o homem: elas nascem,
vivem e morrem. Outras acabam relagadas ao desuso, devido contra elas erguer-se
a antipatia popular. E YOX popull. vox Del.

Referentemente ao substantivo "prorrogação", na tão reiterada expressão
"prorrogaçAo de mandatos", constituI hoje fato corrente.

Todavia, para tudo há explicaçAo, e desde quando se exibem fundamentos
aceitáveis, pode-se elidir a ojeriza exIstente, quando descabida, naturalmente. Ou
então substituir por outro termo a palavra rejeitada.

Mediante a submissão da presente Proposta de Emenda à Constituição ao
crivo anaUtlco de nossos eminentes pares no Congresso Nacional, vamos proceder
ao tentame parlamentar de conseguir viabilizar uma ou outra dessas hipóteses, em
basados em alicerces politlcos e econômIcos.

Nossa iniciativa cinge-se a estender a duraçAo do exercfcio dos atuais Prefei
tos, Vice-Prefeitos, Vereadores e .. suplentes por mais duas leII6es legislativas.
a fim de que a Nação venha a fundir, numa únIca, as duas eleições previstas para
1980 e 1982. Assumindo, simplesmente, tal atitude. aprovando o Parlamento a pre
sente proposta, o Erário Nacional economizará milhões e milhões de cruzeiros, que
de um pleito para outro - como vêm sendo blanuals - hão tido os custos sempre
além da dupllcaçlo. E esses Imensos recursos, consumidos em poucos meses, nlo
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sAo reprodutivos. Antes, configuram, inescusavelmente, um decasso no patrlmOnlo
nacional.

Os Juizes de Direito, que mal dispõem de tempo para o estudo das causas e
a fundamentação de suas sentenças - que para tanto são obrigados e se mante
rem em constante atualização -, vêem-se impelidos a diminuir o período de suas
tarefas judicantes, ameaçando prejudicar o quilate de suas decisões supremas, de
imedivel relevância, devido ao fato de terem de estudar, interpretar e aplicar os
diversos diplomas legais disciplinadores de cada pleito, Quem possui paciência ou
interesse maior em fazer idéia desta assertiva, compulse a preciosa e sintética
publicação do Senado Federal - de sua diligente Subsecretaria de EdIções Téc
nicas - Legl8laçio Eleitoral e Partidária (Suplemento), para presidir as eleições
de 1976. Ali encontrarão duas Leis Complementares, três Emendas Constitucionais,
e sete Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, com instruções desenvolvidas em
127 páginas. E para o cumprimento desses indelegáveis disciplinamentos, todos os
prazos são fatais.

A prosseguirmos insistindo em manter a presente orientação, ser! em breve a
Nação constrangida a instituir uma justiça específica: a Justiça Eleitoral.

Agilizando essa importante e nobilissima função, que apresenta a celeridade
como caracterlstica das incumbências a realizar, está sujeita a Justiça atual a
manter ininterrupta vigilância atinente a prazos a fluírem até aos sábados e do
mingos. Seja-nos permitido reproduzir, tão-somente. a Resolução n9 10.035, de
9-6-76, do Tribunal Superior Eleitoral, estabelecedora do Calendário Eleitoral para
o pleito de 15-11-76, objetivando evocar e comprovar o acúmulo de serviços Im
postos aos sacrificados juizes atuais, a fim de ser efetivada uma só eleição (.).

IV - Parecer

Parecer nl? 118, de 1980-CN, da Comissão Mista do Congresso Nacio
nal, incumbida de examinar e emitir parecer sobre as Propostas de Emen
da à Constituição números 51,52 e 53, de 1980 (CN), que "dispõem sobre
prorrogação de mandatos e eleições de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Ve~

readores" (R):

Relator: Senador Moacyr Dalla.

I - Relatório

Esta Comissão Mista destina-se a apreciar as três proposlçoes em epígrafe,
que nasceram no âmbito do Congresso Nacional e têm por objeto regular os man
datos e pleitos municipais, as quais, por versarem matéria conexa, foram reunidas
para tramitação conjunta em atençAo a normas regimentais comum e subsidiárlas.

Estando satisfeitos os requisitos jurfdico-formais para sua admissibilidade, delas
conhecemos nos termos adiante.

Proposta de Emenda à Constltulçlo n9 51.

A primeira Proposta, que tomou ° n9 51, de 1980, tem como primeiro signa
tário o nobre Deputado Anisio de Souza, e visa, na sua formulaçAo original, a
estender até 1982 os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefe itos e Vereadores,
mediante nova redação ao art. 209 da Constituição, excetuando-se os Prefeitos
nomeados.

A providência vem alicerçada em razOes de ordem polftico-econOmica, que
recomendam a redução dos elevados dispêndios necessários à realização blanual
de eleições em todo o País, transferindo-se os pleitos, anteriormente previstos
para o corrente ano, de modo a assegurar a coincIdência geral de elelçOes a
partir de 1982.

('I Vide o texlo na justificação da Proposla de Emenda à Constituição n.o 51/80.

(B) DCN - Sesdo Conjunta - 14.B-80. pág, 1871.
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Invoca, também, por fundamento os redobrados esforços exIgidos aos mem·
bros da Justiça Eleitoral, cujos magístrados se vêem a braços com o acúmulo de
serviços e sobrecarregados em suas funções judicantes normais, para atender às
múltiplas obrIgações da vasta e complexa legIslação eleitoral e partidária, no
Interregno de apenas 2 (dois) anoS desde as últimas eleições.

Reporta-se o Autor, por derradeiro, aos prejuizos e à descontinuidade que as
pugnas eleitorais acarretam aos trabalhos das Casas Legislativas, quer no plano
federal, quer nos Estados, as quais praticamente suspendem suas atividades
legiferantes e parlamentares durante o chamado recesso "branco", para que seus
membros possam participar das disputas eleitorais junto às bases polftlco·
partidárias.

Proposta de Emenda à Constituição n9 52.

Já a Proposta de Emenda à Constituição n<:l 52, de 19BO, de autoria do nobra
Deputado Henrique Brito, na dupla cóndlção de parlamentar e Presidente da
Associação Brasileira de Municlpios (ABM), pretende simplesmente estabelecer
como tenno final dos mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores
o dia 31 de janeiro de 1983, assegurando, destarte, a concomItância geral das
eleições em 1982.

A medida Inspirou-se nos resultados de pesquisa adrede realizada pela ABM,
com larga anterioridade sobre a iniciativa Anísio de Souza em "3.30B comunas,
de um total de 3.954, o que equivale a uma aferição de 83,66%", através de con·
sultas a representantes das bancadas governista e oposicionista.

Na Justificação qU6 acompanha a Proposta, acentuou o Autor: " ... a esma
gadora maioria é amplamente favorável ao adiamento das pr6xlme.s elelçOes
munIcipais, por mais dois anos, por considerá-Ias altamente prejudiciais ao bom
andamento das questões pertinentes aos Municípios, aos Estados e ao Pais", sem
olvidar que as despesas para consecução das eleições municipais no ano em
curso contrariam os ingentes esforços governamentais e os sacrifícios de toda a
população para debelar ou reduzir o surto inflacionârio, além de contrastarem
com outras magnas prioridades reclamadas pela Nação.

Proposta de Emenda à Constituiçio n9 53.

A terceira Proposta, de n<:l 53, encabeçada pelo nobre Deputado Pacheco
Chaves, diversametne das anteriores, intenta suprimir o art. 209 das Disposições
Constitucionais Transitórias para extinguir o denominado mandato-tampão de dois
anos, no âmbito municipal, e modificar a redação o art. 15, inciso I, da Carta Polllica
para restabelecer o sistema da não-colncldêncla das eleições municipais e gerais,
trazendo, por via reflexa, a manutenção do atual calendário eleitoral.

Perante esta Comissão foram apresentadas, no devido prazo, 3 (três) emendas
às mencionadas Propostas, que enfocamos a seguir.

EMENDA N9 1

A primeira, de lavra do nobre Deputado Castejon Branco, suscita novas arestas
II controvertIda matéria, não obstante qualificar-se como solução alternativa na
hipótese de vingar a tese do não-adiamento do pleito municipal prevIsto no art. 209
da LeI Maior.

Sua contribuição consiste basIcamente em acrescentar dois parâgrafos ao
art. 209, a fim de excepclonar o InstItuto das Inelegibilidades em relação aos can
didatos potenciais às eleIções marcadas para 15 de novembro vIndouro, elidlndo
algumas das resistências à participação dos mesmos no embate das urnas, com
a Intenção manifesta de fazer prevalecer o atual processo eleitoral.

De outro lado, o § 1~ de que cogita a Emenda n9 1 quer afastar a Inelegi
bilidade de quem haja exercido, por qualquer tempo, o cargo de Prefeito dentro
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dos 2 (dois) meses anteriores ao pleito - proibição essa decorrente do art. 151,
parágrafo único, allnea a, do texto constitucional.

De outro lado, o § 29 virá reduzir para dois meses o prazo da inelegibilidade
de quem haja sucedido ao titular ou o tenha substiturdo nos cargos de Prefeito
e de Vice..prefelto, vedação de que trata a aUnea b do mesmo disposltrvo.

Com a dupla exceção sugerida, acredita o Autor da Emenda nQ 1 que se
evanecem os principais argumentos dos que verberam o questionado mandato
tampão, precisamente a dificuldade de arregimentar bons candidatos à sucessão
municipal para um perfodo de governo ou de legislatura reduzido à metade, além
da impossibilidade natural de realizar-se qualquer obra administrativa relevante
em tão curto espaço de tempo e, de resto, por tomar inelegfveis no pleito se
guinte os mandatários escolhidos em 1980.

Reconhece, sem embargo, o Autor que a decisão sobre a conveniência e
oportunidade da medida compete às Lideranças do Congresso Nacional e às altas
esferas do Governo, definindo-a também como fórmula alternativa no caso de
se manter o pleito municipal de novembro próximo.

EMENDA NQ 2

Através da Emenda nQ 2, o eminente prócer oposicionisla Deputado Ulysses
Guimarães percorre, a seu turno, caminho diametralmente oposto às iniciativas
Anisio de Souza e Henrique Brito, ao advogar a tese da incaincidêncIa de eleições
ou mandatos em geral, restaurando-se a situação pretérita vigente ao longo de
nossa história republicana até a edição da Emenda Constltucional nQ 8, de 1977.

Em tal propósito, busca alterar a redação do art. 15, inciso I, da Lei Maior,
voltando-se ao sistema de eleições municipais realizadas 2 (dois) anos antes das
eleições parlamentares federal e estaduais.

E de modo tal que, "eliminada a simultaneidade de todas as eleições, a
redação desse art. 209 necessariamente terá de ser mudada", propondo então
que passe a vigorar nestes termos:

"A eleição para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, para a sucessão dos
atuais titulares, é fixada para o dia 18 de janeiro de 1981, para mandato de
4 (quatro) anos, podendo a ela concorrer os filiados, até 60 (sessenta) dias
antes do pleito, a partido polltico com registro mesmo provisório, Indicados
na forma da lei por convenção municipal ou, na Impossibllldade desta, pela
comissão provisória do partido, no respectivo Munlcfpro."

Justifica o Autor essa última alteração aduzindo:

"De forma transitória, porque válida apenas para o episódio eleitoral
Imediato, adia-se a realização da eleição, ali fixada para 1980, para o dia 18
de janeiro de 1981, um domingo, de forma a conceder tempo suficiente a
que todos 05 partidos em formação possam requerer seu regIstro e reúnam
condições de particIpar do pleito."

Mais ainda, ..... também de forma transitória, estabelece-se na proposta
que os candidatos aos cargos municIpais, nas eleições Imediatas, possam ser
indicados pelas convenções municIpais, se os partidos estiverem constiturdos, ou
pelas comissões provisórias, na impossibilidade daquelas".

Esta Emenda, assim como a anterior, persegue, obstinadamente, a renovação
dos mandatos municipais em curso, ainda que diferidas as eleições por cerca de
2 (doIs) meses (ou seja, para o dia 18 de janeiro de 1981).

EMENDA N9 3

Por ú"lmo, o mesmo Deputado Anrslo de Souza cuidou de emendar a Proposta
de sua autoria (PEC n9 51, de 1980), aparentemente para escoimá-Ia de senões
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de técnica legislativa sem alterar-lhe, contudo, a substância, mercê de nova re
dação ao caput do art. 209 e o acréscimo de parágrafo único ao referido preceito.

Assim, o dispositivo em tela passaria a IncluIr, ao lado dos Prefeitos, Vlce
PrefeItos e Vereadores, os respectivos "Suplentes", cujos "mandatos" ficariam
também ampliados até 31 de janeiro de 1983.

No parágrafo único, repete o comando do art. 15, inciso I, da Lei Funda
mentai, sobre a simultaneidade das eleições municipais e geraIs.

Impedimento do Relator: argüiçlo Improcedente

Os nobres Deputados Gérson Camata e Oswaldo Macedo suscitaram, sem
êxito, questão de ordem no âmbito desta Comissão Mista por entenderem que o
Relator designado para dar parecer à Proposta de Emenda à Constituição n9 51,
de 1980, deveria dar-se por impedido e declinar do honroso cometimento.

Por respaldo de sua inusitada argüição, alegaram ditos parlamentares que,
existindo vInculo de parentesco ou afinidade entre o Relator (representante do
Estado do Esplrito Santo no Senado Federal) e o Prefeito do Munlcrplo capixaba
de Colatina, se encontra ao alcance de dispositivos regimentais que lhe vedam o
exerclclo do voto na matéria "prorrogacionlsta", precisamente o art. 48 do Regi
mento Comum, explicitado no art. 170, § 49, do RegImento da Câmara dos Depu
tados, bem assim no art. 341 do Regimento do Senado Federal.

Ora. rezam os preceitos Invocados, In verbls:

"Art. 48 - Presente à sessão, o Congressista somente poderá deixar de
votar em assunto de Interesse peseoaJ. devendo comunicar à Mesa seu Impe
dimento, computado seu comparecimento para efeito de quorum."

"Art. 170 - ..•...•...•••...•......••......•.•....•••••...•••.••••

§ 4~ - Tratando-se de causa pr6prla ou de assunto em que tenha lme
reae Indlvklual. deverá o Deputado dar-se por impedido, fazendo comunicaçAo
nesse sentido à Mesa. Para efeito do quorum, seu voto será considerado em
branco."

"Art. 341 - Nenhum Senador presente poderá escusar-se de votar, salvo
quando se tratar de assunto em que tenha Interesse peuoal, devendo decla
rar o Impedimento antes da votação e sendo a sua presença computada para
efeito de quorum."

Preliminarmente, é Imperativo afastar a equiparação indébita e inocorrente, que
se pretende estabelecer entre a atividade legiferante congressuaf. na qual se in
cluem todos os atos de tramitação e instrução das proposições, assim como sua
discussão e votação nos Colegiados Técnicos e em Plenário, e a atividade Juris
dicional a cargo de magistrados e tribunais.

Ora, são polarmente diferentes os pressupostos legais e éticos sobre que se
assenta a atividade polltico-Iegisfatlva e aqueles que infonnam e embasam a
prestação jurisdicional entre partes em litfglo. tomando-se, por conseguinte. Intei
ramente descabido aplicar a uma os Institutos jurldlcos próprios da outra.

Estas resumidas observações bastam para demonstrar a errOnea em que
Incidem as objeções afoltamente levantadas pelos ditos questionadores, ao trans
plantarem o Instituto do Impedimento ou suspeIção, segundo os cânones da lei
processual civli ou penal, para o campo das normas regimentais que presidem
nossa atividade legiferante, as quais no particular nunca tiveram força cogente,
mas sempre permaneceram como questão de foro Intimo, da alçada exclusiva do
pr6prio parlamentar.
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Bem de ver que o parecer ofertado pelo Relator não é, obviamente, por sua
natureza e peculiaridades, um julgamento ou sentença, mas peça de Instrução
opinativa a ser submetida à deliberação de terceiros, no âmbito da Comissão ou
em Plenário.

Em segundo lugar, devemos contraditar a objeção em tela, pela simples razão
de que os preceitos invocados se referem ao proceuo de votaçio da. proposlç6es.
Em relação à designação do Relator, subsiste apenas a vedação do art. 148 do
Regimento do Senado, aplicável à espécie por força do art. 151 do texto comum
às duas Casas, ou seja: "Não poderá funcionar como Relator o autor da propo
sição".

Mas, nem mesmo o exerclclo do direito de voto se há de negar ao Relator,
nas condições descritas, porque a Impugnação em pauta jaz Inconsistente e fruto
de manifesto sofisma, conforme adiante demonstramos.

Não cabe confundir, exceto por recurso sofistico, vinculo de parentesco com
Inter.... pesaoal na matéria em votação.

Ora, o Interesse pessoal ou Indlvlc:lual só é licito reconhecer se se tratar de
prorrogação de mandato do próprio Senador ou Deputado, designado Relator,
quando então se poderia cogitar de Impedimento. Ou, ainda, se estivesse em
pauta, por exemplo, a licença para processar membro do Congresso Nacional e
o próprio acusado vIesse a ser designado Relator do pedido.

IÕ óbvio que Inexiste qualquer semelhança. A matéria em exame diz respeito
a uma providência de caráter geral, que interessa a todos os Prefeitos, Vlce
Prefeitos e Vereadores, em 4.000 Munlcfplos brasileiros.

Multo raramente, quaisquer dos integrantes das duas Casas do Congresso
Nacional não têm vlnculos, próximos ou remotos, de parentesco ou afinidade com
alguns dos atingidos pelos efeitos das Propostas de Emenda à Constituição, ora
sob nossa apreciaçlio.

Se válido fosse o argumento trazido pelos suscitantes. ou se alguma valia
se pudesse emprestar às suas razões, estarlamos todos nós - inclusIve ambos
os parlamentares - Impedidos de votar anualmente a lei de Melas, da qual resulta
o pagamento de nossos próprios subsidias, porque se identificaria na hipótese
o Interesse pessoal ou Individual de cada parlamentar.

Nlo poderiam também os SI'S. Congressistas apreciar qualquer Proposta de
Emenda à Constituição que dissesse respeito às imunidades parlamentares - dado
o interesse pessoal ou individual lnequlvoco, em matéria que a todos aproveita.

No mesmo sentido, os parlamentares oriundos das Forças Armadas ou dos
quadros da Administração Pública ficariam Impedidos de votar qualquer proposlçlo
quP versasse assunto de Interesse do pessoal mll1tar ou civil.

Em suma, os Impedimentos e as suspeições de foro Intimo não podem pre
valecer nem são exiglvels, de forma alguma, sempre que trate de medidas de
ordem geral, aplicáveis em caráter genérico e impessoal a todos quantos se
achem nas condições previstas na norma jurldlca em gestaçAo e cuja aprovaçAo
compete ao Plenário do Congresso Naclonai ou de qualquer de suas Casas.

No caso vertente, é posslvel que ocorram até interesses opostos ou postcla-
namentos divergentes entre aqueles que Irão apreciar a emenda dita prorrogaclo
nista e a vontade declarada ou o Interesse dos eventuais Prefeitos, Vice-PrefeItos
ou Vereadores, seja por efeito de compromissos partidários ou de convicção
pessoal no assunto. Nem por Isto deIxarão de ser atingidos pelos efeitos da
Emenda Constitucional, caso vitoriosa.
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Sobre a momentosa questão, artificial quanto descabida, não será demais tra
zermos à coração a série de precedentes, em situações semelhantes, lapldarmente
decididos pela douta Mesa e a Presidência da Câmara dos Deputados, os quais
mais de perto se recomendam à reflexão dos suscitantes, de que 810 exemplos:

Na sessão de 21 de maio de 1957, o então Deputado carlos Pinto, Invocando
Idêntico dispositivo regimental, formulou questão de ordem se os funcionários
civis ou militares Deputados podem votar projeto do seu interesse imediato.

o pronunciamento da douta Mesa daquela Casa, endossado pelo Presidenle,
foi categórico:

"A Mesa Já fixou orientação a propósito desta matéria.

o Regimento, no dispositivo invocado pelo eminente representante do
Estado do Rio, deixou ao Deputado a faculdade de, como Juiz, decidir no caso.
É uma questão de foro intimo. Cabe ao próprio Deputado comunicar à Mesa
a circunstância de se julgar Impedido de votar neste ou naquele caso. É,
repito, uma questão de foro Intimo, um problema de consciência. Esta a
decido já tomada pela Mesa, em consonância, aliás, com a tradlçAo seguida,
sobre o assunto, por Mesas anteriores." (44<:' S.O. - 21-5-57 - DCN, 22-5,
pAgs. 3162/66.)

11

Sob a mesma argumentação. o antigo Deputado Georges Galvão Instou a
Presidência a "advertir os Srs. Deputados funcionários civis ou militares com
assento nesta Casa no sentido de que cumpram o dispositivo de nossa Lei
Interna não tomando parte na votação". Discutia-se proposição relacionada ao
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União e ao Estatuto dos MlIltares.

A resposta do Presidente não se fez esperar:

"A questão de ordem suscitada pelo nobre Deputado Georges Galvão
já foi objeto de deliberação em oportunidade semelhante a esta. A Mesa.
seguindo orIentação observada por todas as anteriores presIdências, decidiu
que se trata de assunto de foro [ntlmo. Assim, cada um dos Srs. Deputados
procederá conforme o ditame de sua consciência, por Isso que nAo considero
a matéria de Interesse pessoal pelo simples fato de pertencer o Deputado
aos quadros civis ou militares da Nação." (DCN, 21-12-5B, págs. 8562/67.)

111

De outra feita, em sessão de 31 de outubro de 195B, o saudoso Deputado
Fernando Ferrari questionou se o mesmo dispositivo regimental, que inibe de
votar os Deputados em assunto de interesse pessoal, ''tem aplicação no caso da
votação desta proposição, que vai fixar subsidias para a futura legislatura, aten
dendo a que muitos dos senhores parlamentares que vlio votar a matéria serão,
a sua vez, subsidiados por esses proventos".

Em sua resposta magistral, enfatizou a Presidência:

"O D"rlo do Congreuo Nacional de 18 de novembro de 1954 registra
decisão do então Presidente Nereu Ramos, tenpo em vista pedido de escla
recImento sobre o assunto, da parte do nobre Deputado Tenórlo Cavalcanti.
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o Sr. Presidente da Mesa, à época, respondeu nos seguintes termos:

"A questão já foi várias vezes decidida. Ainda há poucos dias o Sr.
Deputado Carlos Albuquerque, da Bahia, assomou à tribuna e discutIu
determinado projeto e ao fim do debate, depois de haver exposto o seu
ponto de vista, declarou-se impedido de votar porque diretamente inte·
ressado na proposIção.

Aliás, essa questão da Impedimento só deve ser invocada em assunto
muito pessoal. É preciso que a proposição só aproveite àquela pessoa;
não aproverte a outros. Desde que aproveite a outros, nllo se poda admitir
o Interesse pessoal. Do contrário chegarlamos à seguinte situação: ama~

nhã, se um juiz precisar discutir uma questão de vencimentos, não haveria
quem julgasse a questão porque a decisão iria aproveitar a outros.

No próprio Supremo Tribunal, já vArias dessas questões têm sido
decididas e os juízes não se declararam impedidos de votar nas questões
que Indiretamente lhe dizem respeito.

Aqui mesmo, votamos há dias o aumento de subsfdlos que vai apro~

veltar a mais de uma centena de Deputados que foram reeleitos e as·
tarlam, assim, votando em causa própria, segundo o entendimento estreito
que se está dando, entendimento que eu não sufrago.

Esta Presidência. examinando inclusive a disposição regimental,
achava que a palavra inibido, que consta do texto, não estaria com a
mesma densidade, digamos assim, da outra, proibido, por Isso que o juIz
desta inibição seria o próprio agente que manIfestava a vontade.

Tem sido entendido assim nesta Casa, e a matéria é realmente de
foro íntimo. Aqueles que pensam Ipoder ser cIrcunscrita, no mais estreito
âmbito individual de conveniência, esta vinculaçã.o entre o provento e o
parlamentar, têm um recurso sem no entanto Influenciar no quorUlnt o
seu voto não será colhido, desde que haja Inibição pessoal.

Mas o entendimento tem sido o de que não há interesse Individual
onde existe um Interesse que pode. desde logo, ser sentido por uma
coletividade expressiva, porque de mais, só nesta Casa, da 300 Senhores
Deputados.

Este o pronunciamento de ontem da Presidência, que, entretanto,
achou não dever matéria desta natureza ficar adstrita à Interpretação unl~

pessoal do Presidente. Dal por que traz agora a definição da Mesa a
respeito do assunto, considerando a matéria conclusivamente resolvida
pela forma ontem aqui manifestada pela Presidência.

Nestas condições, resolvemos a questão de ordem do nobre Deputado
Fernando Ferrarl, entendendo que não tem aplicação o § 49 à votação
dos subsrdios nas condições em que está sendo feita." t128t S.O. 
31-10-1958 - DCN, 1<;>, 11, pág. 6392.)

IV

Multo embora o atual preceito regimental use os verbos "poder" e "dever"
(o parlamentar poderá deixar de votar, devendo comunicar à Mesa seu Impedl~

mento) - a verdade é que o conteúdo da norma não se modificou nem assumIu
força compulsiva. Tal como antes se dizia "Inibido" o parlamentar, a situação
é a mesma, ao exclusivo arbrtrlo ou autocensura por parte do destinatário da
norma.
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Permanecem válidos os argumentos levantados pela Presidência da Câmara,
ao responder às questões de ordem dos Deputados Magalhães Melo (in DCN de
12-10-67, pág. 20 - suplemento) ou do então Deputado Dirceu Cardoso (in DCN
de lJ.5-6O, pAgo 2804/06), no sentido de que "continua sendo uma questlo de
foro Intimo votar ou nAo votar nas matérias em que o deputado tenha Interesse",

Nessas condições, manifestamo-nos quanto à improcedência da exceção
argüida pelos nobres Deputados Gérson Camata e Oswaldo Macedo, reafirmando,
por seus jurrdlcos fundamentos e Inconcussa validade ética para a atuação parla
mentar. a melhor exegese do texto regimental reiterada no vasto elenco de
precedentes colhidos na própria Casa a que pertencem S. Ex~

Preliminar de matéria constltuclonBI

Em 30 de mala último, os eminentes Senadores Itamar Franco e Mendes
Canale formalizaram requerImento ao Presidente do Congresso Nacional, na con
formidade do art. 73 do Regimento Comum e com apoio na doutrina tradicional
e julgado da Suprema Corte, no qual postulam a rejeição liminar da Proposta de
Emenda à Constituição n9 51, já abordada alhures, sob a alegação de que tal
Proposta "prorrogaclonlsta" contraria frontalmente o § 19 do art. 47 da Constitui
ção Federal, por atentar contra o regime republicano.

Encareceram, de outra parte, caso o Presidente não se julgasse habllltado a
decidir, de plano, a questão, que a matéria fosse encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça do Senado Federal, nos termos do art. 132, § 19, do mesmo
texto regimental, sendo o recurso recebido com efeito suspensivo, sustando-se a
tramitação da Proposta ante a impossibilidade de o Congresso Nacional deliberar
sobre matéria dessa natureza.

Na sessão convocada para aquela data, destinada à leitura da questionada
Proposta de Emenda à Constituição, o Senador Mendes Canale levantou questão
de ordem vasada nos mesmos termos e fundamentos que embasam o requeri
mento em tera.

Pelas notas taquigráflcas da mencionada sessão, verifica-se que o Presidente
da Mesa, decidindo, liminarmente, a questão de ordem, situou-a na conformidade
do art. 17 do Regimento Comum - segundo o qual a Comissllio Mista constltufda
para emitir parecer sobre a Proposta tem competência para examinar, além do
mérito, o seu aspecto constitucional - e objetou que o recurso cablvel carece
de efeito suspensivo, à luz do Indlgitado art. 132, § 19 Em seguida despachou
laconicamente a petição a esta Comissao Mista.

Contra tal decisão não foi interposto o recurso admitido no citado art. 132,
§ 19 , Inexistindo. obvIamente, manlfestaçAo de Plenário, com o que prevalece o
despacho exarado de pr6prio punho peio PresIdente da Mesa e por ele ratificado
na resposta à questAo de ordem.

Ora, já no âmbito deste Colegiado os debates se alongaram em torno do
incidente, pretendendo alguns dos seus membros que o Presidente da Comissão
estaria investido da competêncIa deferida ao Presidente do Senado para decidir
a questão preliminar da constitucionalidade, e outros, que caberia ao Plenário da
Comissão pronunclar·se a respeIto.

Prevaleceu, finalmente, o entendimento de que ao Relator da matéria compete
enfrentar não s6 o mérito das Propostas como a questllio constitucional. A consi
deração do estreito nexo e das Implicações que envolvem a matéria constitucional
e o mérito das várias proposições sub eX8men, tornou-se Imperativa a análise
conjunta de ambos os temas numa s6 peça de Instrução.

ConstltuclonBlldade de norma tnInslt6rla e excepcional que adapta mandatos eletivos
em curso 80 principio constitucional da concomitância de etelç6ell e coincidência
de mandato.
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o cerne da polêmica reside na afirmação ou na aceitação aprlorístlca de
que a ampliação de mandatos eletivos fluentes, tal como albergada na PEC n9 51
ou 52. de 1980, fere o principio expresso no art. 47, § 19, da Carta Política, que
assim preceitua: "Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente
a abolir a Federação ou a República,"

Os que se filiaram tão ardorosamente a essa corrente, sob largos traços de
ideologia pol/tlca e conservadorismo doutrinAria. trazem a lume os ensinamentos
de alguns jurisconsultos e comentaristas dos textos constitucionais de nossa
experiência republicana, além de precedente contrário da jurisprudência nacional.

Nomeadamente, referem-se os impugnadores ao parecer do então Deputado
Milton Campos, publicado no DCN - 1, de 10-6-1958, pág. 3.368, ao relatar a Pro
posta de Emenda à Constituição n<? 16-A, de 1957, do Sr. Esmerino Arruda. que
dispunha sobre a "coincidência de mandatos eletivos federais, estaduais e muni
cipais, oriundos de eleições gerais e simultâneas em todo o Pais".

Indicam também o acórdão unânime do STF, ao julgar procedente a repre
sentação de Inconstitucionalidade n9 322, de 1957 In Rev. Dlr. Adm. - Valo 56
- abr'/jun. 1959, págs. 298/310), argüida em relação ao Ato Constitucional
n'? 1, promulgado em 23-5-1957 pela Assembléia Legislativa do Estado de Goiás,
que prorrogava por um ano os mandatos do Governador, do Vice-Governador e
dos Prefeitos Municipais.

Cumpre assinalar desde logo, sem maiores perquirlções e reflexão sobre o
assunto, a dessemelhança de situações e de motivos, além da incongruência dos
exemplos citados, em cotejo com a finalidade e o conteúdo das Propostas n'?s 51
e, principalmente, 52, ora em exame nesta Comissão.

Primeiramente, o grande foco de debates no seio da Proposta de Emenda
à Constituição n'? 16·A, de 1957, que ensejou o posicionamento contrário do
Relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, consistia na tese
- à época uma conquista remota e prenhe da desconfiança e contrariedade de
setores majoritários da opinião pública e da classe polltica - quanto à simul
taneidade das eleições gerais em todo o País a fim de permitir a coincidência
geral de mandatos eletivos.

A preocupação central voltava-se ainda para a problemática instituição da
concomitância das eleições no País, sendo a prorrogação dos mandatos então
em curso (providência essa de que também cogitava a PEC n'? 16-A, nas dispo
sições transitórias) mero instrumento para tornar efetiva, de Imediato, a coincIdência
colimada, em caráter genérico, na Proposta. Era, por assim dizer, simples provi
dência admlnrcular e acessória diante do grande objetivo central: a pretendida
simultaneidade das eleições.

Ora, na atualidade brasileira, a coincidência geral de eleições e mandatos
não é apenas uma aspiração ou tese vitoriosa, mas constitui sobretudo nonna de
direito positivo constitucional, em pleno vigor e eficácia, cujo cumprimento imediato
a nInguém é licito procrastinar nem frustrar, embora sua aplicação, necessaria
mente, há de exigir uma adaptação ou adequação dos mandatos vertentes ao novo
sistema de eleições conjuntas federal, estaduais e municipais.

Assim, a extensão dos mandatos em andamento, ou, a rigor, a correta fixação
do seu termo final, na presente hipótese, além de representar medida excepcional
para uma situação lnduvidosamente de transição, tem finalidade certa, determinada
e unlvoca, preordenada a dar cabal cumprimento ao que estatui o art. 15, inciso I,
da Constltulçlo.

As razões teóricas subjacentes ao posicionamento contrário à fixação do
mandato polltlco, por ato do poder constituinte derIvado, expressam em srntese
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as concepções estratificadas da doutrina político·constitucíonal, da teoria geral
do Estado e da organização democrática do poder, que repousam na temporarIe
dade dos mandatos eletivos como essencial ao regime republicano e na forma
representativa de governo.

Parece-nos, contudo, que a argüição assim suscitada, no caso das Propostas
em exame e à luz do vigente modelo constitucional brasileiro, como diante do
quadro pOlftlco-partidárlo em estruturação no Pais, resulta de equivoca colocaçi!io
do problema e de seus pressupostos fáticos e jurrdlcos, a partir de uma suposta
similitude com a situação e as hipóteses confrontadas nos exemplos trazidos à
baila, além de um errôneo enquadramento da questão à vista do ordenamento
jurídico-constitucional em vigor.

A realidade é que, ao lado dos princlpios concernentes à forma representativa
de governo e à temporarIedade dos mandatos eletivos, que a vigente Constltulção
igualmente consagra no art. 10, Inciso VII, alrneas a e b, também emerge com
igual força cogente e sob o mesmo primado constitucional, a norma Inserta no
art. 15, Inciso I, quanto à realização simultânea em todo o Pais das eleições
diretas para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores na mesma datll da. elelç6n
gerais para Deputlldos.

E justamente para atender a esse comando imperativo, introduzido em nossa
Lei Fundamental em 1977, o Legislador Constituinte imaginou à época a solução
expressa no art. 209 do Trtulo V - DIsposições Gerais e Transitórias, fazendo-se
a coincidência geral das eleições a partir de 1982, através de um mandatO.Jampão
de 2 (dois) anos (1981/3) aos Prefeitos e edis que viessem a ser eleitos em 1980.

Essa opção pela coincIdência geral dos mandatos, a partir das segundas
eleições gerais subseqüentes, explica-se como decorrência de que as primeiras
seriam deflagradas em 1978, e desde o ano anterior, 1976, hav;am sido renovados
os mandatos de Prefeitos e Vereadores.

Torna-se, por isso mesmo, imprescindlver ter em conta a exata exegese hlst6~

rica do preceito contido no art. 209, acrescentado às Disposições Transitórias
por força da EC n9 8, de 14 de abril de 1977, exatamente para dar cumprimento
ao que também ficou estatuldo, desde então, no art. 15, Inciso I, e pela forma
como ali se julgou mais adequada e conveniente a prover a etapa de transição
entre o sistema da não-coincidência para o atual.

Tratava-se de uma modlficaç!lo polar no direito positivo constitucional bra·
sileiro e na prática eleitoral adotada no Pars e, a esse fim, vários caminhos se
abriam ao Legislador Constituinte, que, no entanto, escolheu a fórmula do chamado
mandato-tampão, para que as eleições fossem unificadas a parHr de 1982.

Estávamos em abril de 1977 e, àquela altura. a solução alvitrada parecia de
fácil execução e apropriada 80S quadros do bipartidarismo, para o qual convergiam
as forças poHtlcas nacionais.

Ora, com o desenrolar do processo de abertura de regime e restauração da
plenitude democrática, a classe polftlca engajou-se por Inteiro na bandeira da
ampla reformulação partidária, extinguindo-se as duas agremiações existentes e
Iniciando-se a penosa marcha para organizar os novos partidos, esforços que
ainda perduram e para os quais, por multo tempo, se debruçarão os Integrantes
do Executivo e do Legislativo, em todos os departamentos da organização nacional.

Ocorre, porém, que até o presente não se ultimou a criação dos novos parti
dos, Inúmeras exigências e requisitos da legislação eleitoral permanecem Insatis
feitos, obrigando Inclusive, para o normal (ou talvez precário) funcionamento das
Casas Legislativas, a constituição de "blocos partIdários" como sucedâneo provi
sório e efêmero às agremiações legitimamente constltuldas.
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A Indefinição do quadro partidário e à falta de estruturação de seus órgãos
diretivos e executivos, acrescem as dificuldades de filiação do eleitorado nos
milhares de Munlcfpios, ou para a escolha dos candidatos (cuios prazos já eXplra~

ram), além de se acharem frustradas diversas outras providências perante a Justlça
Eleitoral.

Em suma, à medida que avança inexoravelmente o calendário, exaurem-se
todos os prazos fixados na legislação e pela Justiça Eeitoral para a realização
das eleições marcadas para o corrente ano. Em outras palavras, o preceituado
no art. 209 da Constituição resultou inviável pela força maior dos fatos que
superaram a previsão do legislador constituinte, tornando-o, em conseqüência,
incapaz de assegurar a eficácia e a compulslvidade de outro princípio constitu
cional proclamado no art. 15, inciso I.

Tratando-se de matéria que não pode ser suprida mediante recurso herme
nêutlco ou judicial - e que o simples adiamento das eleições ou outros artrflcios
e remendos não podem resolver -, há absoluta necessidade de as fontes ou
instituições jurfgenas do poder constituinte ele 2Ç1 grau, que nossa Le! Básica
confiou ao Congresso Nacional, encontrarem nova formulaç!io dentro do modelo
constitucional brasileiro e à vista das circunstâncias que determinaram o abandono
da opçllo inicial pelo estabelecimento de mandatos de 2 (dois) anos, com eleições
em 1980.

Porque o que todos os intérpretes, juristas e magistrados Invariavelmente
condenam e também nós o fazemos, é a mera prorrogação de mandatos, mormente
a autoprorrogação, sem outra motivação que o exclusivo arbltrlo e interesse dos
legisladores ordinários, investidos do poder constituinte de reforma ou emenda,
em manifesta ofensa ao princfpio da temporariedade dos mandatos eletivos e da
representatividade, que exige a consulta periódica ao eleitorado.

Quanto ao precedente judicial em contrário no caso de Goiás. é óbvio que
a referida medida prorrogacionista, no contexto da Constituição Federal de 1946
e sem a prévia adoção da coincidência de mandatos, carecia de respaldo de
direito positivo constitucional, máxime quando praticada por Unidade da Federação
em contraste com o sistema globalmente praticado nos demais Estados e no
âmbito federal.

No regime liberal de 46, também seria repudiado o processo de eleições
indiretas e fnconcebfvel o fenômeno comum aos Estados contemporâneos, que
experimentam notável concentração de atribuições e poder decisório, tanto no
plano polftico-admlnistrativo e jurídico como principalmente econômico e tributário,
em detrimento das Unidades federadas, por se constituir a melhor forma de
responder à magnitude das necessidades e desafios do desenvolvimento nacional
e da conjuntura mundial adversa.

Afigura-se. por conseguinte. inócuo e inepto invocar fórmulas e princípios
longevos, na sua rigidez e defasagem, ainda que consagrados e válidos na origem
ou em contextos diversos, a fim de amoldar os fatos de hoje, as necessidades
prementes de nossa sociedade aos estreitos cànones e padrões teóricos que se
chocam contra os fatos e a realidade presente.

Hoje, o Congresso Nacional está em condições de entender e aceitar a obser
vação do Relator na Comlssllo EspecIal que apreciou a Proposta de Emenda
nÇl 16-A. de 1957, Deputado Josué de Souza, de que as Constituições não são
monumentos sagrados e imutáveis e que "nenhuma carta, por mais perfeita que
seja, pode fugir à lei da evolução. resistir ao progresso das instituições a que
serve, e ignorar as mutaçOes sociais da época".

Urge a coragem clvica e o descortino para repelir a compressão das fórmulas
Infalfveis causadoras de impasse Institucional, de tal modo que a Constituição
venha a servir ao povo - na época em que vive -, e não, como parecem querer
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os adversários da causa, que a Nação mergulhe em profundezas abissals ante a
marcha Inelutável para o epIsódio singular e nebuloso da vacância coletiva de
todas as Administrações e Câmaras MunicipaIs, tão-somente para satIsfazer às
lições e prescrIções defasadas do constitucionalismo teórico, em conflito com as
idéias e soluções reclamadas na esteira do desdobramento do processo social e
político, buriladas ou calcinadas no cadinho da experiência histórica.

Mas, não apenas por sua Inadequação espaciotemporal e conceptual às ne
cessidades e circunstâncias da vida brasileira hodierna se hão de repudiar os
esquemas ferrenhos do constitucionalismo tradicional, esclerosado ao longo do
processo histórico-social e polltlco que determinou profundas modificações na
sociedade brasileira e mundial.

Em que pese à força demolidora dos fatos e sua rebeldia às fórmulas este
reotipadas, o problema não é simplesmente de defasagem a exaustão dos modelos
tão acerba quanto Infrutiferamente defendidos e alardeados pelos arautos de
Montesquleu, Locke e outros, ou mesmo de Rui, na vã tentativa de preservar
modelos normativos desconformes com a estrutura de poder e o funcionamento
de nossas Instituições na atualidade, à mingua de real capacidade criadora e a
Indispensável Isenção ou neutralidade axiológica para a pesquisa de soluções
além dos quadros estabelecidos.

Ocorre que nosso diploma constitucional federal era omisso na fixação da
duração dos mandatos de PrefeItos e Vereadores. Somente com a redação dada
ao art. 15, inciso I, pela PEC n9 8, de 1977, e à vista do que consta no art. 39,
§ 19, pode-se inferIr que os mandatos municIpais serão renovados a cada 4 (quatro)
anos - 8 partir da legislatura em que se consumar a simultaneidade das elelç6es
municipais e partamentares.

Enquanto tal não se verifica, inexiste qualquer obstáculo de direito posltrvo
constitucional à fixação destes mandatos municipais em 6 (seis) anos - multo
mais quanto esta duração se destina única e exclusivamente a estabelecer a
concomitância ordenada pelo mesmo Estatuto Básico.

A despeito de, na prática, a medida em cogitação resultar numa limitada e
restrita ampliação ou extensão de mandatos em vias de extinção, a rIgor são
fenômenos distintos e com caracterlstlcas Inconfundrveis, nos seus contornos
jurídicos, éticos, fáticos e polfticos, como também na sua motivação intrrnseca e
destinação últIma.

A mera prorrogação de mandatos, sem outra razão maior que a de extrapolar
abusiva ou Indebltamente os limites da representação politica, e abstraida a con
sulta à fonte soberana do poder nacional, atigura-se, obviamente, recurso estranho
e avesso ao esprrito e à letra da ConstituIção, e, decerto, não contará com o
apoio ou a conIvência dos homens públicos lúcidos deste Pais.

A hipótese, contudo, é essencIalmente dIstinta, na sua inspiração e modus
faclendl, eis que a fixação dos atuais mandatos municipaIs em 6 (seIs) anos visa
a garantir a eflcécia Imediata da norma genérica estampada no art. 15, Inciso I,
tendo em vista que se frustrou e Inviablllzou a renovação dos mandatos no
corrente ano.

Analisando-se a questão sob o ângulo do Interesse público e a oportunidade
da iniciativa, vale ressaltar que - contra a solução atualmente entronlzada no
art. 209 - voltaram-se os setores mais representativos do municipalismo brasileiro,
segundo Inúmeros testemunhos e manifestações concretas de Prefeitos, Vereadores
e lideranças comunltérlas que, amiúde, comparecem ao Congresso Nacional ou
através da vasta correspondência que para aqui aflui, todos tnvarlavelmente
deplorando a realização de eleições para mandatos reduzidos e por obra de
organizações partIdárias Inacabadas e em formação.
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Efetivamente, todos estamos alertas quanto ao desestil1ltJlo que representa a
pugna eleitoral para um mandato reduzido por metade, a inconveniência dessa
medida por comprometer a consecução de qualquer programa válido de governo,
a nlval municipal, além de afetar a vida e aspirações pollticas de eventuais can·
didatos que ficariam impedidos de postular a reeleição no perfodo subseqüente.

ConcluJmos, pois, que a fórmula contida no art. 209, ideada por excesso de
escrúpulos do legislador constituinte de 1977 (eis que poderia ter sumariamente
ampliado os mandatos em curso), se revelotJ afinal Inconveniente ao interesse
nacional e já Inexeqüfvel ou inviável, a essa altura, em face da absoluta impos·
sibilidade prática de satisfazer os requisitos da legislação eleitoral e partidária 
mesmo que as eleições fossem transferidas, casuistIcamente. para o início de 1981.

Ora, em matérIa constitucional e de funcionamento dos Poderes constituídos,
impasses dessa natureza ou de igual gravidade não podem sustentar-se ao apego
de fórmulas, padrões, modelos ou esquemas petrificados, destocados ou divorciados
das veementes reivindicações que partem dos setores mais representativos e cons
cientes da República e das Unidades da Federação. sob pena de atetarmos
seriamente a normalidade democrática e a vida e o funcionamento das instituições,
gerando-se crise artificial ou dando ensejo a soluções intervencionistas, seja através
da União ou dos respectivos Estados-membros, em face da vacância e acefalia
das Administrações MunicIpais.

Esta última hipótese é que, efetivamente, acarretará o comprometimento de
vários outros princlpios e normas constitucionais, com os quais os impugnadores
das Propostas n<:'8 51 e 52, ora em exame, parecem não se importar ou não levam
na devida conta, inobstante sua extrema seriedade e conseqüências funestas.

A ausência de Poder Executivo e Poder Legislativo, legitimamente constituídos
em todos os Municípios brasileiros, sem a menor dúvida, colocará em risco "l.
Federação e a República, abalando-lhe oS alicerces fundamentais e comprometendo,
por seus desdobramentos Imprevisíveis, a consolidação da abertura política e da
redemocratização do Pais.

A superação do problema havemos de buscar, por tudo isso, mediante ade
quada provisão legislatIvo-constitucional. É forçoso repensarmos a solução adotada
em 1977, através do mandato-tampão, para, em seu lugar, encontrarmos outra
capaz de contornar a Inexeqüibilidade que afetou a primeira.

Muito a propósito, vale reproduzir neste passo as judiciosas observações
feitas pelo antigo Deputado Antõnlo Horácio, prímeiro subscritor da PEC nY 4,
de 1956, antes abordada, ao justificar a prorrogação dos mandatos a fim de
possibilitar a imediata aplicação do sistema de coIncidência de eleições que
objetivara a referida Proposta:

"Taís providências são absolutamente necessárias. Postulam a transIção
entre dois sistemas, de modo que o novo venha a prevalecer imediatamente,
já que colfma evitar os pleitos parciais, principio fundamental da reforma.

( )

l:; indubitável que as disposições transitórias dilatam, excepcionalmente,
por 2 (dois) anos, os mandatos quadrlenais em curso, e por apenas 43 (qua
renta e três) dias os qüinqüenais.

Não há outra forma de estabelecer a coincidência, pois que, normal
mente, só daqui a 15 anos, ou seja, em 1971, eJa se veriticaria. Nem seria
aconselhével aguardar-se o transcurso desse enorme lapso de tempo para
obtê-la. Até lá o problema se teria agravado com a eventualidade de con
seqüências funestas, Imprevlsfvels e Irremediáveis.
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Adiar a medida para a próxima legislatura importaria em conceder a
esta última 7 (sete) anos de duração. o que é evidentemente exagerado.

Instituir uma legislatura intermédia de 2 (dois) anos, uma "Iegislatura
tampão", com Governadores e Prefeitos também de um biênio, redundaria
em Incindlr, conscientemente, naquilo que se quer evitar: a realização de
eleições aproximadas, paredes-meias, de Interesse restrito, com todos os
percalços de ordem poiltica jâ expostos e analisados.

De resto, um Congresso provisório, governos estaduais e municipais pro
visórios, câmaras legislativas e vereanças provisórias, detentores de um poder
diminuto de 24 meses, não teriam autoridades nem força moral suficientes
para cumprirem, beneficamente para a Naç!!o, esses mandatos mutilados.

Ter-5e-ia criado com tal expediente uma etapa de Inércia e desconfiança
no curso da vida brasileira, com lesões evidentes à recuperação, que tanto
se almeja, para a coletividade nacional.

Seria, em verdade, um hiato na evolução sóclo-polítlco-adminlstratlva do
Pais, com profundas repercussões no seu desenvolvimento econômico e no seu
progresso material, sem fatar no desgaste histórico que o futuro nos Imputaria.

Concretizar, poIs, desde agora a coincidência dos mandatos é a alter
nativa mais acertada e a única que resta."

Basicamente, não se trata de prorrogar simplesmente os atuais mandatos, mas
sim de fixar-lhes a duração em consonância ou conformidade com o que determina
o art. 15, inciso I, da Constituição. A esse fim, !feito estabelecer em 6 (seis) anos
os mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 1976, de forma
a permitir a renovação gerar em 1982, juntamente com os deputados e senadores.

Cumprlr-se-à, dessarte, o comando constitucional em pauta sem ferIr os prln
clplos que Informam o regime, posto que a regra geral permanece Intocâvei quanto
à temporariedade dos mandatos eletivos e a representatividade, decorrente do
sufrâgio universal, como forma de governo.

Rejeitamos, por conseguinte, a preliminar de Inconstitucionalidade, por Inocor
rente e Improcedente:

primeIro, à luz do próprio sistema constitucional brasileIro;

segundo, diante da força maior dos fatos e circunstâncias que Invlabilizaram
a realização de eleições no corrente ano;

terceiro, por considerar a fixação em 6 (seis) anos dos atuais mandatos
munlc_paIs uma forma legitima e congruente, capaz de dar pleno acatamento ao
comando expresso no art. 15, Inciso I, da ConstituiçAo;

quarto. porque numa fase de transição para o sIstema de eleIções conco
mItantes, consubstancla uma solução apta a suprir lacuna do ordenamento Jurldlco,
tendo em vista que, até a implantação da coincidência de eleições, a duração
dos mandatos municipais não fIcou expressamente consignada na lei Maior.

Do mérito das proposlç6ea em pauta

Nada encontrando, ao exame da preliminar de inconstitucionalidade, que possa
obstar o conhecimento de mérito, vamos adentrar ao conteúdo das Propostas e
Emendas em pauta:

Proposta de Emenda à constltulçao ne:t 51 e Emenda ne:t 3

A Proposta de Emenda à Constituição nl? 51, de 1980, na sua redação originai.
lpeca por Inexatidão quanto ao termo final dos mandatos eletivos municipais que
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pretende amplJar, os quais, para lograr a coincidência com as investiduras par
lamentares, deveriam estender-se até 31 de janeiro de 1983.

Por outro lado, é desnecessárIa a remissão aos Prefeltoe nomeados, contida
no caput do art. 209, segundo a redação da Proposta. porque os mesmos não
exercem mandatos enquanto demissiveis ad nutum pelos respectivos Governadores
dos Estados, ex vi do art. 15, § 19, da Constituição.

Quanto à providência formalizada no parágrafo único. a ser acrescentado ao
art. 209, trata-se de disposiÇão repetitiva, que já se encontra no art. 15, Inciso I,
da Carta em vigor.

A sua vez, a Emenda n9 3, que vem corrigir a imperfeição da Proposta nº 51,
ao fixar o termo final dos mandatos municipais em 31 de janeiro de 1933, inclui
os SUplentes de Vereadores na abrangência do art. 209.

Rigorosamente, sob o ângulo jurrdico, Suplentes não detêm mandato e torna
se desplclenda qualquer referência aos mesmos, para o eferto de garantir-lhes
o direito de substituir o titular ou sucedê-lo por todo o perrodo de vereança, tendo
em vista que, ampliando o mandato. na realidade se estende a duração da legis
latura (ou do periodo de governo), de tal sorte que todos aqueles que foram
eleitos para a -mesma têm os direitos de representação polltlca (diplomação, inves
tidura ou posse) assegurados durante todo o seu transcurso, sejam Titulares ou
Suplentes.

Proposta de Emenda à CO\'\'ilUtu\çio \\11 53 e Emendu \'\Cl& '\ e 2

No que respeita à Proposta de Emenda à Constituição n<? 53, juntamente
com as Emendas n<?s 1 e 2, sso inaceitáveis na medida mesma em que se ali
cerçam no atual calendário eleitoral (ainda que diferidas as eleições para 18
de janeiro de 1981, como intenta a Emenda nQ 2), cuja verificação já se pode
considerar frustrada ou inviável, há meses, em virtude da impossibilidade de
atender, em tempo hâbil, a muitas outras exrgências da legislação eleitoral e
partidária, mormente à vista da não-ultimação do processo de organização das
novas agremiações polrticas.

Especificamente em relação aos argumentos alinhados pelo Autor da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 53 e da Emenda nº 2, em favor da vol
ta ao sistema da incoincidência de mandatos, com real;zação bienal de eleições
em todo o Pai'!, '!obre ser matéf\a vencida e ~auriôa oe"oe a Propwta na
Emenda à Constituição n<? 8, de 1977, que arregimentou as forças poHticas na
cionais no sentido da tese contrária, não será demais relembrar ou reproduzir,
por sua força de convencimento e grande atualidade, os fundamentos que ani
maram o antigo Deputado Antônio Horácio, autor da Proposta de Emenda à
Constituição n<? 4, de 1956, retomada pelos subscritores da Proposta n<? 16-A, de
1957, que tinha por escopo precisamente a tese da concomitância de eleições
e mandatos, vitoriosa 20 (vinte) anos depois em nosso sistema constitucional por
obra da Revolução de Março de 1964:

"TESE POlíTICA

A coincidência de mandatos é uma tese politica da maior relevância,
largamente debatida PQT oc~slão tia Constituinte, onde reuniu clmensores os
mais qualificados entre os nossos homens públicos.

Barbalho, comentando a Carta de 91, lamentou que seus artifices não a
tivessem adotado.

Em 1934, entre os homens que elaboraram a ConstitulçAo de 16 de
julho, muitos afloraram o assunto, embora sem conseqüências.

Como se vê, a coincidência de mandatos não surge ex abrupto na his
tória constitucional do Brasil: idéia remota, sempre congregou adeptos e
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propugnadores, durante toda a fase republicana, até adquirir, na atualidade.
eventual condiçllo de exeqüibilidade e êxito.

Doutrinariamente, ninguém pode acoimá-Ia de antidemocrática ou preju
dicial aos interesses nacionais. ( ... )

UNIDADE ELEITORAL

Se os mandatos eletivos, no plano federal, no estadual e no municipal
tivessem duração idêntica, emergiriam todos, in 8011dum, da mesma vontade
do eleitorado, inspirada por um só sentimento, uma só tendência, um só
escopo coletivo.

Isso evitaria, ao contrário do que acontece com as eleições parceladas
e intermitentes, feridas em épocas diversas, que os mandatários da soberania
popular no Executivo e no Legislativo, tanto na União como nas unidades
federadas, pudessem encarnar idéias antagônicas ou programas politicos di
vergentes, com graves prejuízos para o interesse público.

(... )

A conjunção de mandatos, pejo seu nascimento simultâneo, e para prazo
igual, contribui para a harmonia de poderes, pois que todos devem a sua
origem às mesmas tontes, refletindo, em determinado instante, um s6 pen
samento e um mesmo complexo de pressupostos e aspirações.

( ... )

Temos, assim, que enfrentar o problema, quaisquer que sejam os obstá
culos, a despeito de reconhecermos que o assunto é extremamente delicado e
cheio de dificuldades, mormente em face cios motivos emocionais e psicológi
cos que o empolgam, dando margem a interpretações fantásticas e contradi
tórias, e, sobretudo, a inteligências políticas dlstorsivas, porque, deploravel
mente, a crftica, entre nós, quando não é pessimista com relação a quaisquer
temas ou idéias, raro se exime de cunho ortodoxo ou de sistemática oposiçAo.

DEMOCRATIZAÇÃO DOS PLEITOS

Outras razões, além da unidade volitiva do eleitorado, militam em favor da
idéia. Processando-se num mesmo dia as eleições (... ) tudo se moveria sob
o influxo de uma s6 corrente de anelos partidár:os e, acima de tudo, sob o
pé da mais perfeita igualdade, com a eliminação de pressões, deste ou da
quele setor, contra a livre expressão da vontade popular.

Themístocles Cavalcante, no seu trabalho A Conl1itulçio Federal Comen
tada, tomo 11, pAgo 17, referindo-se à concomitância das eleições para o Con
gresso Nacional, observa:

"A simultaneidade das eleições para o Congresso Nacional obedece a
razões não somente de ordem prática mas também políticas. Há toda con·
veniência em que a substituição dos mandatos se faça ao mesmo tempo,
na Câmara e no Senado, como expressão da vontade do eleitorado em
determinado momento. Haverá com isto maior uniformidade de orientação
partidária e mais homogêneos serão os grupos pomicos em cada uma
das Câmaras Legislativas."

Eduardo Esplnola, reportando-se à matéria, diz em A Con-tltulçla do.
Estados Unidos do Brasil, vol. I, pág. 281:

"A conveniência da eleição simultânea é reconhecida por todos os
comentadores, tendo-se em vista considerações não somente de ordem
prática mas ainda poHtica."
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Carlos Maximiliano, comentando os textos magnos de 1891 e de 1946.
escreve:

"Far-se-á simultaneamente em todo o Pais a eleição para Senadores
e Deputados, não só porque assim traduzirá o estado geral da opinião
no momento polltico, mas também para dificultar a pressão governamen
tal, Impossivel de se exercer sobre centenas de colégios reunidos ao
mesmo tempo."

Se a simultaneidade restrita, como se vê, já tem o condão de dificultar
a Ingerência dos prepostos do governo no trabalho eleitoral, hâ de con
clulr-se, forçosamente. que a simultaneidade geral maiores virtudes co
lherá a respeito.

João Barbalho, o clássico e abalizado comentaclor da primeIra Constltul
çlo republicana, que lamentou não terem os constituintes de 91 eslatuldo a
coincidência geral dos mandatos, aduziu sobre o problema, reduzido em
bora à Investidura legislativa, o seguinte:

"A eleição popular é o processo normal consagrado nos governos
representativos para a escolha dos funcionários poHticos e por esta ma
nifesta-se a opinião do Pais, envolvendo ao mesmo tempo o seu Juizo
sobre o andamento dos negócios públicos e a manifestação de suas aspi
rações. Cumpre, pois, que seja inteiramente livre e genulna em sua ex
pressão. Ora, se não for feita ao mesmo tempo em todo o Pais, pode não
eXprimir exatamente o estado da opinião geral no momento polltlco. De
outro lado, convIndo su.prlmlr os meios de Influência oficial sobre os atos
eleitorais, permitir se realize a eleição em tempos diversos, agora numas
circunscrições, depois noutras e mais tarde em outras, fora dar azo a
que influência governamental pudesse atuar mais a gosto e desassom
bradamente na escolha dos representantes da Nação." (Conslltulçio Fe
det'al Bralllelra, 2~ edição, art. 16, pág. 79.)

FATOR ECONOMrCO

Por outro lado, o aspecto econOrnlco dos pleitos é fundamental e pre
ponderante numa nação pobre.

A renovaçlio geral de mandatos, .processada, periodicamente, na mesma
data, coordena o esforço coletivo para o seu melhor rendimento, dlsclpllnan
do-o ativamente num orçamento de despesas comuns, sem os gastos dispersos
de votações fragmentArias Indiferentes à oplnlao pública e fatais ao espirRo
democrático.

Não só os partidos nlia dlspOem de recursos bastantes para o custeio de
eleições sucessivas e retalhadas, como nAo é posslvel aos Interessados, Isola
damente, suportarem os ônus conseqilentes.

(...)

"Aurellno Leal, no seu livro Teoria e Pl'átic. d. Conatltulçlo Federal
Br"II&1r., 1Q vol., ed. 1925, pág. 226, aludindo à simultaneidade das eleIções
para as cAmaras legislativas, pondera:

"Dal também a necessIdade de que a sua cOnlposlÇAo seja feita ao
mesmo tempo, necessidade que se explicarIa, embora de modo secundá
rIo, pela economia nas despesas com o processo eleitoral."

A distribuIção, pelo major número dos fastos eleitorais, consubstancia
medida econômica de geral desafogo, já que poupa, também, ao Estado
dispêndios Impostos pelo desperdlclo de eleições fracionadas e nume
rosas.

R. Inf. le,lll. Bralílla CII. 17 n. 68 oul./clell. 1980 273



274

Parece Incontestével a assertiva, que todos conhecem e proclamam, da
relevância do argumento pecuniário no equaclonamento da questão.

Os dados oflc,ia!s e a notoriedade dos fatos estão ai para dissiparem
qualquer dúvida a respeito.

(, .. )

Não padece duvida que toda medida que busque coadjuvar o encaminha·
menta do assunto é merit6ria e desejável. Vale repetir que a coincidência dos
mandatos exterioriza um largo passo para a solução almejada.

SATURAÇAO ELEITORAL

( ...)

Ninguém contesta que o comparecimento aos colégios eleitorais educa e
Te'll\90Ta o tlSp\T\\O QemocTá\\~o, pT\nc\palmen\e nos regimes, como o nosso, em
que todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido.

Mas. é preciso que a presença do eleitor se exercite em tempo certo, pe
riodicamente. com razoével intervalo entre um apelo e outro, considerada a
realidade nacional. com a extensão do território. as deficiências de transporte,
o amb:ente rural, a variedade dos tl,pos de eleição, o grau de cultura das po
pulações e uma série enorme de outros fatores.

O elemento psicológico do cansaço e do desinteresse, resultante da mo
vimentação desordenada e Iterativa do eleitorado, influi decisivamente na re
gularização cronológica dos escrutlnios.

(... )

o principIo da concomitância de eleições, como fato gerador da coinci
dência dos mandatos eletivos, em qualquer pais, identifica um tema polftlco,
um programa, uma diretriz orgâ'nica de equllfbrlo social. Abstratamente consI
derado, sintetiza um grau evolutivo da vida de um povo. um fator de coexis
tência social, um Itatus jurfdico. Sob tal prisma, é de Irrecusável legltlmidadt
Sob o aspecto pragmático, só vantagens reune, porquanto concorre para a
regularidade dos pronunciamentos populares, a sincronização da vontade co
letiva, a consolidação das maiorias e a estabilidade dos governos.

Vale prosseguir na obtenção desse resultado pondo à margem qualquer
desconfiança ou pessimismo, aliás lastro remoto de uma prolongada crise na
nossa evolução histórica."

Por derradeiro, ainda com referência às medidas aventadas no bojo das Emen
das n.OIl 1 e 2 cabe acentuar que se trata de expedientes engendrados a teor de
exceções casurstlcas, insuficientes e baldadas para a satisfação de muitos outros
requisitos da legislação eleitoral e partidária em vigor,

Trata-se de matéria complexa que exige adequada regulamentação e nAo
pode assentar-se validamente sobre artlflclos tópicos e conjunturais, nem ficar na
dependência de esquemas ou mecanismos adrede concebidos para suprir os re
tardamentos ou Inação ao longo do processo de reorganização partidárIa, que In
vlablJizaram a manutenção do atual calendário eleitoral.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO NC/ 52

Nossa atenção e preferência volta-se, em conclusão. para as Propostas de
Emenda à Constltuição nC/ 52, no que pertine ao mérito, e nQ 51, no a8lpeeto da
técnica leglslaNva, nos termos de substitutivo único, cuja men. legls mais se apro·
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xlma da que reputamos ideal ao Pars na hora presente, em cond'ç1Ses portanto de
regular convenientemente a matéria, a fim de situA·la nos estreitos limites do art. 15,
Inciso I, da Constituição, além de bem caracterizar a transitoriedade e excepcio
nalidade da alteração collmada.

11 - Voto

A despeito de reconhecermos a oportunidade e conveniência de que fosse ado
tado um substitutivo único capaz de reunir num s6 texto congruente as Propostas
de n.(J6 51 e 52, bem assim a Emenda nO? 3, aperfeiçoando-se destarte a técnIca
legislativa e o conteúdo das vArias proposições ora em exame;

à vista do posicionamento contrário e irrecorrlvel da presidência desta Comis
são em matéria regimental, que limitou o trabalho do Relator;

considerando a convergência dos objetivos e idéias constantes das Propostas
n.06 51 e 52, que se consubstanciam na redação da Emenda nO? 3, somos pela
aprovação desta Emenda nQ 3, assim formulada:

"Artigo único - O artigo 209 passa a viger nos termos infra:

"Art. 209 - Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos, Verea
dores e seus Suplentes estender-se-ão até 31 de janeiro de 1983, com
exceção dos Prefeitos nomeados.

Parágraio único - As eleições para PrefeItos, Vlce~Prefeitos e Verea·
dores serão realizadas simultaneamente em todo o Pars na mesma data
das eleições gerais para Deputados",

ficando, regimentalmente. prejudicadas as Emendas n.OS 1 e 2 e as Propostas de
Emendas à Constituição n.OS 51, 52 e 53, todas de 1980."

Sala das Comissões, 7 de agosto de 1980. - Deputado Nilson Gibson, Vice
Presidente, no exercicio da Presidência - Senador Moacyr Dalla, Relator - Se
nador Aderbal Jurema - Deputado Edison Lobio - Deputado AntOnio Florlnclo
- Senador Bernardino Viana - Deputado José Amorlm - Senador Almir I"lnto
- Deputado Albérico Cordeiro - senador José Lins - Deputado Brabo de Carva-
lho - senador Joio Lúcio.

v - Discussão em primeiro turno

Na sessão conjunta de 2 de setembro (9), destinada à discussão, em
primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nQ 51, de 1980,
usaram da palavra os Deputados Nilson Gibson, Waldir Walter, Josué de
Souza, Audálio Dantas e Odacir Soares, após questões de ordem levan·
tadas pelo Senador Itamar Franco e pelos Deputados Jorge Cury, Boni
fácio de Andrada e Odacir Klein, e decididas pela Presidência, que ao fi
nal, devido à falta de número, convocou nova sessão para continuação da
discussão da matéria, em virtude de haver ainda oradores inscritos.

Na continuação da discussão, em primeiro turno (10), usaram da pa
lavra os Deputados Marcondes Gadelha, Júlio Martins, Adhemar Santillo,
Adhemar Ghisi, Benedito Marcrlio, Albérico Cordeiro e Mendonça Neto.

(9) DCN - Sessão Conjunta - 3-8-80, pAg. 22111.

(1D) DCN - 5esaAo Conjunta - 3-9-80, pág. 2245.
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VI - Votaçlo em primeiro turno

Na sessão de 3 de setembro {ll), usaram da palavra no encaminha
mento da votação, após questões de ordem levantadas pelos Deputados
Del Bosco Amaral, AntOnio Russo, Freitas Nobre, Edgard Amorim e Jorge
Cury e pelos senadores Itamar Franco e Jarbas Passarinho, os seguin
tes parlamentares: João Cunha, Itamar Franco. Samir Achôa, GHvan Rocha,
Carlos Catta, Jorge Cury, João Unhares, Paulo Brossard, Alceu Collares,
Freitas N<:lbre e Airton Soares.

Foram enviados à Mesa DS seguintes requerimentos de preferência:

REQUERIMENTO N9 62, OE 1980-CN

Nos termos dD art. 79 do Regimento Comum, requeremos preferência
para a votação da Emenda nQ 3 (Substitutivo), oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nQ 51, de 1980.

Sala das sessões, 3 de setembro de 1980. - Jarb. Pauarlnho 
.Nelson Marchezan.

REQUERIMENTO NQ 63, DE 1980-CN

Sr. Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro preferência para a votação da Emen
da n9 2 oferecida perante a Comissão Mista incumbida de examinar e
emitir parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição nÇls 51, 52
e 53, de 1980, que "dispõem sobre prorrogação de mandatos de Prefeitos,
Vice-Pre1eitos e Vereadores".

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1980. - Freitas Nobre, Lider do
PMDB.

Tendo em vista B aprovação do Requerimento nQ 62, ficou prejudi
cado o de nÇl 63. (DCN - Sessão Conjunta - 4-9-80, pAg. 2268.)

Foi o seguinte o resultado da votação da Emenda n9 3, Substitutiva:

Na Câmara dos Deputados - "sim" 218; "não" 12; e "abstenção" 1.

No Senado Federal - "sim" 36; e "não" 4.

Aprovada a Emenda nÇl 3. em primeiro turno.

(11) DeN - s.....o COI1]tmla - .e-a-ao. 1l6Q. 2251'.
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VII - DIacuMIo e votaçlo em eegundo turno

Na sessão de 4 de setembro (12), a discussão foi encerrada sem de
bates, tendo sido a Emenda aprovada após usar da palavra no encaminha
mento de votação o Deputado Henrique Brito.

Foi o seguinte o resultado da votação:

Na Câmara dos Deputados - "sim" 218; "não" 2; e "abstenção" 1.

No Senado Federal - "sim" 36. Não houve votos contrários.

Aprovada a Emenda nl? 3, ficam prejudicadas as .Emendas nl?s 1 e 2,
bem como as Propostas de Emenda à Constituição n.OI! 51, 52 e 53, de 1980.

VIII - Promulgaçio

A 9 de setembro (18), na Presidência da Sessão do Congresso Nacional,
destinada à promulgação da Emenda Constitucional, falou o Senador Luiz
Viana, ao declarar abertos os trabalhos: .

"A presente sessão do Congresso Nacional foi convocada com a fina
lidade de, solenemente, promulgar-se a Emenda Constitucional que altera
o trtulo das disposições gerais e transitórias, estendendo os mandatos
dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores e Suplentes até 1983,
imprimindo nova redação ao art. 209.

A Emenda Constitucional, cuja tramitação ora chega a termo, origi
nou-se da Proposta de Emenda à Constituição nQ 51, de 1980, de autoria
do Sr. Deputado Anisio de Souza e de outros Srs. Parlamentares, que
tramitou em conjunto com as Propostas n.08 52, de 1980, com o mesmo
objetivo da Emenda Constitucional que será agora promulgada, tendo
como primeiro signatário o Sr. Deputado Henrique Brito; e 53, de 1960,
suprimindo o art. 209 da Constituição e tendo como primeiro signatário
o Sr. Deputado Pacheco Chaves.

As propostas. lidas na sessão conjunta do dia 30 de maio do corrente
ano, foram apreciadas por uma Comissão Mista integrada pejos Srs.
Senadores Moacyr Dalla, José Lins, Aderbal Jurema, Bernardino Viana,
Almir Pinto, João Lúcio, Itamar Franco, Humberto Lucena, Evelásio Vieira,
Adalberto Sena e Henrique Santíllo, e pelos Srs. Deputados Edison Lobão,
Albérico Cordeiro, Antônio Florêncio, Brabo de Carvalho, José Amorim,
Nilson Gibson, Marcondes Gadelha, Roberto Freire, Alberto Goldman,
Antônio Mariz e João Unhares.

Coube a Presidência da Comissão ao Sr. Deputado Alberto Gold
man; a Vice·Presidência ao Sr. Nilson Gibson e a função de Relator ao
Sr. Senador Moacyr Dalfa.

(12) DeN - Sesdo conjunta - 5-8-80, pAg. 2303.

(13) DCN - Sesslo conjunta - 10-9-«1. p6g. 235B.
DeN - Selllllo 11 - 2"-9-80, pAg. 4833 (RepubJlc.çAo).
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Perante a Comissão, nos termos regimentais, foram apresentadas às
Propostas 3 emendas, tendo a Comissão Mista, através de seu Parecer
nl? 118, de 1980-CN, concluído pela aprovação da Emenda nl? 3 - Substi
tutivo - apresentada à Proposta n9 51, de 1980, conclusão esta ratificada
pelo plenário ao aprovar a matéria, em dois turnos de discussão e vota
ção, pela maioria absoluta de votos dos membros de cada uma das Casas
do Congresso Nacional, conforme estabelece0 art. 48 da Constituição.

Os autógrafos da Emenda Constitucional, que tomará o nl? 14, acham
se sobre a mesa.

Deles foram preparados cinco exemplares destinados, respectiva
mente, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ao Supremo Tribu
nal Federal, à Presidência da República e ao Arquivo Nacional.

O Sr. Primeiro-Secretário fará a leitura da Emenda Constitucional
nl? 14 e, em seguida, proceder-se-á à assinatura dos autógrafos."

EMENDA CONSTITUCIONAL NQ 14 (14)

Altera o Título das Disposições Gerais e Transitórias, esten-
dando os mandatos dos atuais Prefeitos, V~Prefe~ Vereado
res e S~ntes até 1983, imprimindo nova redação ao art. 209.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos
do art. 49 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Artigo único - O art. 209 passa a viger reescrito nos termos infra:

"Art. 209 - Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos,
Vereadores e seus Suplentes estender-se-ão até 31 de janeiro de
1983, com exceção dos Prefeitos nomeados.

Parágrafo único - As eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e
Vereadores serão realizadas simultaneamente em todo o País, na
mesma data das eleições gerais para Deputados."

Brc::sília, 9 de setembro de 1980.

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: Flávio Marcilio, Presidente
- Homero Santos. 19-Vice-Presidente - Renato Azeredo, 2Q-Vice-Presi
dente - W:lson Braga, 1Q-Secretário - Epitáclo Cafeteira, 29-Secretário
- Ari Kffurl, 3Q-Secretário - Nosser Almeida, 4Q-Secretário, em exer
creio.

A MESA DO SENADO FEDERAL: Luiz Viana, Presidente - Alexandre
Costa, 1Q-Secretário - Gabriel Hermes, 29-Secretário - Lourival Baptis
la, 3Q-Secretário - Gaslão Müller, 4Q-Secretário.

(14) neN - S8I8/10 ConJunta - '0-9-80, pAg. 2353.

DO - 5818/10 I - 11·9·80, pAg. 18.089.
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MANDADO DE SEGURANCA

Os Senhores Senadores ITAMAR FRANCO e MENDES CANALE,
com base nas disposições constantes do § 21 do art. 153 da Constituição
da República Federativa do Brasil, bem como daquelas constantes da
Lei nQ 1.533/51 e suas modificações posteriores e do art. 69, inciso V,
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, impetraram Man
dado de Segurança, com pedido de suspensão liminar do ato impugna
do, contra a Mesa do Congresso Nacional, na pessoa do seu Presidente,
o ilustre e digno Senador Luiz Viana Filho, pelos fatos e fundamentos
de direito, data venia, abaixo articulados:

I - PRELIMINARES

Da Competência Passiva <a)

O presente writ é ajuizado contra a Mesa do Congresso Nacional,
que é. regimentalmente, o órgão próprio perante o qual se processam
os atos legislativos que visem alterar qualquer dispositivo da Lei Maior.

Nos termos exatos e precisos do art. 29, § 39, da Superlei. combi
nado com o Regimento Comum do Congresso Nacional - Resolução
n9 1, com suas alterações (doc. nlf 2) - em seu art. 19, item 11I, o Con
gresso, para discutir, votar e promulgar emendas à Constituição, reunir
se-á sob a direção da Mesa do Senado, sendo esta, portanto, a Mesa do
Congresso Nacional.

E como a impetração, de caráter tipicamente preventivo, pretende
sustar andamento de proposição inconstitucional, vedando sua aprecia
ção pelo Plenário do Congresso, a Mesa da Casa, e só esta, detém os
poderes, constitucionais e regimentais, de recebê-Ia - como o fez 
e dar-lhe o respectivo seguimento, que desaguará fatalmente no debate
e na votação do colegiado congressual, caso, antes, não se lhe obstem
os passos.

Destarte, a autoridade coatora é, sem sombra de dúvida, dat8 ....
x.ma venia, aquela a quem compete praticar ou deixar de praticar o ato
questionado - em vi rtude da lei.
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Segue-se que, de outra face, a competência originária para conhe
cer da segurança é dessa Suprema Corte, consoante o que melhor dis
põem o art. 119, item I, i, da Constituição Federal, e art. 195 do Regimen
to Interno do Supremo Tribunal Federal.

11 - DO CABIMENTO E LEGITIMIDADE

Sujeito passivo do mandamus (b)

A espécie não cuida, evidentemente, do exame de lei In thesl, até
porque a proposição cujo exame pretende-se impedir ainda nlo , .eI.

Trata-se, pois, de barrar ao Congresso Nacional que, por seu Ple
nário, delibere sobre matéria que lhe escapa do poder deliberativo, im
periosamente vedado pela Lei Maior (art. 47, § 19).

Com efeito ar se afirma, em dispositivo vigente no Pais desde a
Carta de 1891, que:

"Art. 47 - .

§ 19 - NIo será objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir a Federação ou a República."

Ora, a Comissão Mista do Congresso Nacional, em data de 7-8-80,
aprovou, mediante protesto e posterior não participação oposicionista,
parecer do eminente Senador Moacyr DaJla, que conclula pela "consti
tucionalidade" da chamada "Emenda Anisio de Souza" (Propostas n.OII

51 e 53, com Emenda n9 3).

Por torça do art. 77 do precitado Regimento Comum - disciplinador
primeiro dos atos da Comissão Mista, art. 151 -, a proposta será subme-
tida a dois turnos de discussão e votação, com interstrcio máximo de
10 (dez) dias, entre um turno e outro, iniciando-se o primeiro até trinta
e cinco dias após sua leitura.

E mandamenta o art. 78 do mesmo Regimento Comum que, "encer
rada a discussão, passar-se-á à votaçlo da proposta, concedendo-se a
palavra aos inscritos para seu encaminhamento".

Nessa seqOência regimental, a votação é, precisamente, a delibera
ção, o que está fulminado por expressa proibição contida no § 19 do
art. 47 da Constituição em vigor.

Assim sendo, a presente segurança preventiva ("justo receio de so
frê-Ia por parte da autoridade" - art. 19 da Lei n9 1 .533/51 - 2~ parte)
tem por obleto impedir a deliberação, a votação, de matérla constltu
cionalmente vedada, o que só será possrvel se a Mesa do Congresso
não a submeter ao Plenário, por força da concessão de mandamus ---,
inclusive a liminar -, entendendo-se a "discussão" regimental como
parte integrante do processo de votação, vale dizer, o processo delibera
tivo.
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Até porque - como é assente - todas as questões, em principio,
estão sujeitas a apreciação do Poder Judiciário, que tem competência
para examinar a legalidade dos atos dos outros Poderes.

Isento de dúvidas, pois, o cabimento, assim como a legitimidade da
Impetração, para os tins colimados, mesmo porque, contra o andamen
to regimental da matéria, não cabe qualquer recurso interno, com efeito
suspensivo, de acordo com o que dispõe o § 19 do art. 132 do supracita
do Regimento Comum.

111 - LEGITIMIDADE ATIVA DOS lMPETRANTES

Os impetrantes, como dito no preâmbulo deste, são Senadores da
República, portanto, brasileiros, maiores e eleitores.

Como congressistas, não querem, não podem e não devem subme
ter-se à deliberação de matéria cujo desfecho, favorável ou desfavorá·
vel, veda-lhes, expressamente, o texto constitucional.

E não apenas o texto, mas, igualmente, o princípio jurídico-consti
tucional consagrado desde a queda do Império, com o advento da Re
pública.

Há, pois, uma ameaça pairando sobre a ação congressual de todos
e de cada um.

A prosseguir o encaminhamento da emenda, terão eles que votá-la,
contra ou a favor, ou abster-se.

Qualquer desses atos implicaria movimento deliberativo: ver-se o
parlamentar na contingência de ter que deixar o recinto do Plenário para
não violar a Constituição implicaria, por outro lado, flagrante cerceamen
to ao livre exercrcio do seu mandato.

Assim, constitui direito Irquido e certo dos impetrantes a pretensão
de não serem compelidos a deliberar, desta ou daquela maneira, sobre
matéria expressa e formalmente vedada pela Constituição; em causa,
pois, o direito substantivo de nio deliberar.

E, exaurida a via regimental, mediante o uso dos recursos próprios,
como mais adiante se verá, apenas lhes resta a medida judicial heróica,
como único e derradeiro caminho.

Ainda mais porque a obediência à Constituição é dever universal
que a todos Incumbe, dele não se eximindo o congressista.

Antes, se a qualquer cidadão incumbe o dever de obediência, ao
congressista cabe, também, a GUARDA dos mandamentos constitucio-
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nais, o que é objeto, inclusive, de JURAMENTO feito por todos e pelos
impetrantes, como é claro, nos termos do art. 49, § 29, do Regimento
Interno do Senado, e efetivado no momento da posse:

"Art. 4~ - .

§ 29 - "Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do
País, desempenhar fiel e lealmente o mandato de Senador que
o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a inde
pendência do Brasil".

Conseguintemente, se se pudesse extrapolar os textos legais con~

sagrados do Mandado de Segurança, dir-se-ia que os impetrantes, mais
do que o direito líquido e certo, teriam o dever, por igual liquido e certo,
de impetrar a presente Ordem.

Mas, ainda que assim não fosse, restar-lhes-ia também, como supor~

te deste writ, o direito inerente à cidadania e àquele resguardo pela ins
crição e título de eleitor, pura e simplesmente: de votar e ser votado.

Finalmente, o direito individual de não ser submetido, a partir de
19-2-81, a poder municipal ilegal e ilegítimo.

IV - DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO MEIO
ASSECURATóRIO DO EXERCICIO CONSTITUCIONAL

DOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO

O Mandado de Segurança é meio e caminho idôneo para a susta
ção de qualquer ato que, no âmbito próprio, se constitua em ameaça de
consumação de ilegalidade patente e manifesta.

Cabe, aqui, um breve histórico da questão, envolvendo seus as
pectos materiais e formais:

a) Conforme narram os inclusos documentos, em 30 de maio do cor
rente ano foi lida proposta de Emenda à Constituição que tem por pri
meiro subscritor o Deputado ANISIO DE SOUZA, e cujo objetivo final
é prorrogar os mandatos eletivos dos atuais Prefeitos e Vereadores de
todo o País - salvo os não eleitos -, pelo prazo de 2 anos, à guisa de
se promover uma coincidência de mandatos através de eleições gerais
em 1982.

Tem-se, assim, por certo que a indicada Emenda Constitucional foi
recebida pela Mesa do Senado, que designou data para sua leitura.

b) De plano entenderam os impetrantes que a matéria sequer po
deria tramitar, porque - como se verá - era tendente a abolir a Fede
ração e a República.
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o impetrante, Senador MENDES CANALE, conforme consta do
;Dlérfo do Congresso Naeionaf, do dia 31 de maio de 1980 (doc. nO 3),
trelativo à Sessão do dia anterior, logo após a leitura em Plenário da
matéria, em questão de ordem, própria e regimental, impugnou a trami
tação, requerendo-lhe a sustação.

Fê-lo sob o registro seguinte:

"Acaba de ser lida proposta de emenda à Constituição que, se
aprovada, acarretará uma crise político-Institucional de conseqüên
cias imprevisíveis para o futuro da Nação.

Pretende-se, através de Emenda Constitucional, prorrogar os
mandatos dos atuais Prefeitos e Vereadores pelo perlodo de dois
anos. Ocorre que a Constituição vigente. a exemplo das demais
Cartas republicanas, estabelece duas vedações materiais ao poder
de reforma com Que foi dotado o Congresso Nacional:

"Não será objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir a Federação ou a República" (art. 47, § 19).

Apreciando proposição de idêntico teor, assim se pronunciou a
douta Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Depu
tados sobre preliminar de mérito, igual à ora suscitada, em parecer
da lavra do então Deputado MILTON CAMPOS:

"Também não colhe dizer-se que, titular do poder cons
tituinte através do poder de emenda, o Congresso Nacional or
dinário só é embaraçado no exercícIO dessa competência pelas
limitações expressas no art. 217 da Constituição e entre essas
limitações não está a que impede a prorrogação.

Vimos que essa limitação existe, porque, no caso, ficaria
atingido o princípio republicano representativo, que é o que
tem em vista o texto do § 69 do referido art. 217. Mas, além
disso, é preciso recordar que o poder de emenda constitucio
nal está, pela sua natureza, condicionado sempre aos principias
fundamentais informativos da ordem instituida" (DCN - I 
10-6-58, pág. 3368) (doc. n9 4).

2. O fundamento da argüida inconstitucionalidade pren
de-se ao § 69 do art. 217 da Constituição que, ao disciplinar o
poder de emenda atribuído ao Congresso Nacional, declara:
"Não serão admitidos como objeto de deliberação projetos ten
dentes a abolir a Federação ou a República."

Argumenta-se que a República tem como característica es
sencial a temporariedade dos mandatos. Se se permitir a pror
rogação por dois anos. implicitamente se admitirá a prorroga
ção por dez ou vinte anos, ou se admitirão as prorrogações su
cessivas. Estará assim 1erido o principio republicano.

3. Que a temporariedade dos mandatos eletivos é essen
cial à idéia de república, eis o que não pode padecer dúvida
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e dispensa mesmo a invocação das lições dos mestres de DI
reito Público."

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Representação
por Inconstitucionalidade nQ 322, de 1957, entendeu que o poder de reforma
constitucional não vai ao ponto de admitir a prorrogação de mandatos
porque:

"A prorrogação de mandatos eletivos fere, flagrantemen
te, a forma representativa da República, Imperativo constitucio
nal vigente, que não pode ser arredado e o seu desrespeito im
porta em um triste despotismo."

Não seria oportuno, neste momento, alongar sobre as razões dou
trinárias que estão a determinar a inconstitucionalidade da proposição.
A matéria será devidamente apreciada quando de seu exame pela
Comissão competente.

Cumpre apenas ressaltar que o recurso que está inserido na
questão de ordem que levantamos, ora apresentado, deve necessa
riamente ter efeito suspensivo e em conseqüência sustar a tramitação
da proposta de emenda constitucional até que a preliminar suscitada
seja definitivamente julgada. O texto da Carta Magna é expresso ao
vedar que seja "objeto de deliberação" qualquer proposta atentat6
ria ao regime republicano. Assim sendo, caso fosse dada tramitação
ao projeto e submetido o mesmo à Comissão Mista, estaria a Casa,
por um de seus órgãos, pronunciando-se sobre o mérito de assunto
(art. 17, Regimento Comum), que lhe é vedado apreciar.

Assim, Sr. Presidente, na conformidade do disposto do art. 73,
do Regimento Comum, requeiro a V. Ex~ que rejeite liminarmente a
proposta de emenda à Constituição que acaba de ser lida, por con
trariar frontalmente o preceito contido no § 19 do art. 47 da Consti
tu ição Federal.

Caso, porém, V. Ex~ não se julgue habilitado a decidir de plano
a questão ora suscitada, solicito que seja ouvida a Comissão de
Constituição e Justiça do Senado Federal, na forma do art. 132, § 19,
do Regimento Comum, recebido o presente recurso com efeito sus
penSIvo e determinando, em conseqüência, que seja sustada a tra
mitação da matéria em pauta, já. que o dispositivo constitucional
apontado como violado impede que o Congresso Nacional delibere
sobre proposição atentatória ao Regime Republicano."

O Sr. Presidente, Senador NILO COELHO, incontinenti, "resolveu" a
questão de ordem, fazendo-o a norte claro e irremediá.vel:

"A Presidência decide a questão levantada pelo eminente Se
nador Mendes Canale, na forma do art. 17 do Regimento Comum. A
Comissão Mista, designada para emitir parecer sobre propostas, tem
competência para examinar, além do mérito, o seu aspecto consti
tucional.

Na forma do Regimento, no seu art. 132, § 19, o recurso não tem
efeito suspensivo.
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Desta forma, o Sr. 19-5ecretârio irá continuar a leitura das de
mais emendas."

c) Parece, então, que, ao decidir a questão de ordem, o Presidente
do Senado apenas entendeu que a Comissão tinha competência para
examinar, "além do mérito, seu aspecto constitucional" (sic).

Isto porque, como o interpreta, a Comissão não decide, examinando
apenas o que ali se vota; afinal, é o exame, é o estudo, é o entendimento
do Relator, e, portanto, nada se decide, coisa alguma se delibera 
senão se opina -, salvo o prosseguimento do iter regimental, que culmi
na com a discussão, encaminhamento e votação pelo Plenário do Con
gresso.

d) O Presidente daquela Comissão, "no uso de suas atribuições",
determinou, então, ao Relator da matéria, Senador Moacyr DaUa, que
"elaborasse parecer prévio sobre a preliminar suscitada em plenário"
(doc. n95).

e) O Relatório daquele eminente Senador (doc. n9 6), apresentado
na sessão do órgão técnico, do día 5 do corrente, efetivamente não
abordou o problema, assentando-se apenas, em duas pedras angulares:

I - considera ele, o Relator, que a República e a Federação são
"esquemas ferrenhos do constitucionalismo tradicional esclerosado",
sugerindo a adoção de uma nova ordem;

" - considera, por outro lado, que a iniciativa Ué conveniente".

f) Feita a leitura do relatório-parecer, o impetrante, Senador ITAMAR
FRANCO, dele requereu vista pelo prazo de 24 horas que, vencidas,
possibilitaram-lhe a apresentação de um requerimento, dirigido ao Sr.
Presidente da Comissão Mista, pleiteando a substituição do Relator da
matéria, por absoluta ineficiência técnico-jurídica do parecer, a fim de
que outro, designado, oferecesse um estudo, um exame, de conformida
de com a letra e o espírito do Regimento e da Resolução da Casa, que
determinou fosse apreciada a preliminar suscitada do ponto de vista ju
rídico-constitucional (doc. n9 7).

O requerimento do Senador ITAMAR FRANCO mais adiante, no exa
me do mérito da questão, sará comentado devidamente.

g) Tal requerimento não foi acolhido, examinando a Comissão outro,
de autoria do nobre Deputado ANTONIO MARIZ, que forçava o ilustre
Relator a novo estudo, efetiva e reduzidamente apresentado em 24 horas,
mas, ainda assim, destituído de toda e qualquer fundamentação jurídica,
válida e qualificada (doc. n9 8).

O novo parecer conclura, tal qual o primeiro, afrontosamente, pela
"constitucionalidade" da matéria e foi, por isto mesmo, acatado pela
maioria da Comissão (doc. nQ 9).

Tudo isto posto, formou-se o núcleo do encaminhamento, o lter
da tramitação regimental (art. 77 do Regimento Comum), que se desfe-
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charã, fatalmente, em breves e poucos dias, na deliberação do PlenAria
- nos termos do calendário consagrado no cânone 72 do mesmo Di
ploma Interno - (doc. n9 1), salvo se a tanto for obstaculizada a Autori·
dade Coatora por decisão decorrente deste writ of mandamus.

Cabe aqui, em exercício maiêutico, singela e direta indagação:

- Se o Congresso não pode deliberar sobre a matéria em tela.
ex vi de princípio e de texto constitucional expresso; se, para tanto im
pedir, foram usados, infrutiferamente, todos os recursos regimentais; se,
enfim, inexiste qualquer outro meio de que se possa valer o congressista
para não deliberar, - que outro remédio há, senão o recurso heróico ao
Poder Judiciário?

Segue-se que, não havendo mais dúvidas sobre a competência do
Poder Judiciário para dirimir infrações constitucionais ou violações da
mesma órbita, praticadas por outro Poder e que a violação, ameaçando
ferir direito líqüido e certo dos impetrantes, pois, estes não podem ser
coagidos a deliberar sobre matéria indeliberável, individualmente (obser·
ve-se que o colegiado congressual delibera, vota, colecionando a posi
ção individual de cada congressista), o Mandado de Segurança lhes é a
via própria, por natureza, definição, adequação, eficiência e eficácia.

Pois, o que se pretende é impedir que se consume a ameaça, grave
e iminente, da prática de um ato gritantemente ilegal porque se pretende
contra legem.

S~RGIO SAHIONE FADEL, aliás, observa que, "se o dispositivo legal
estabelece de uma forma (no caso sub apeeie juris: não deliberar) e o
executor não o faz atuar (na espécie, constrange a deliberar), está-se
diante de uma ilegalidade" (Teoria e Prática do Mandado de segurança,
pág. 43).

v - DA SUSTAÇÃO LIMINAR DO ATO IMPUGNADO COMO
GARANTIA DE EFICACIA NA HIPóTESE CONCESSIVA

A Lei nC? 1 .533, de 31 de dezembro de 1951, com suas modificaçõeSl
posteriores, em seu art. 79 , 11, dispõe que:

"Art 79 - .
~ • ~ • ~ • 4 • • • • • I a , a I • a • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1- .

11 - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando
for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ine
ficácia da medida, caso seja deferida."

Pensam os impetrantes que a relevância do fundamento está contida
na estrutura e no bojo da própria impetração, máxime em momento poU-
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tico-institucional do maior alcance para a vida democrática do País, da
qual é guardião, solene e permanente, o Supremo Tribunal Federal.

Além disso, a mesma matéria, a famigerada e doentia tese prorro
gacionista, ao longo da nossa história republicana, foi já submetida a
esse Conspícuo Sodalfcio algumas vezes e, aí, repelida unânime e inva
riavelmente, o que por si só demonstra, de maneira cabal e insofismável,
o relevo do fundamento, sua profundidade e sua dimensão.

À roda disso, tem-se por certo que o eventual indeferimento à Iimi·
nar condenará o mandamus, antecipadamente, ao fracasso e à ineficácia,
por perda do objeto, que se esvairia com a simples submissão ao Plená
rio do Congresso da matéria indeliberável.

Com efeito, o que a presente Segurança visa, em última análise, é
Impedir que a Autoridade Coatora submeta à deliberação do Plenário do
Congresso a emenda prorrogacionista, porque este não pode sobre ela
deliberar de nenhum modo, sob nenhum pretexto.

Ora, não concedida, por aCasO, a liminar, aqui expressamente reque
rida, o simples decurso de tempo concedido pela lei para o exame final
da Segurança, cotejado com aquele dentro do qual chegará a emenda
ao Plenário do Congresso, para deliberação, consumiria toda e qualquer
possibilidade de eficácia em caso de concessão final.

Deste modo, a liminar, que não examina o mérito da impetração,
mas, simplesmente, a relevância do pedido e a eventual ineficácia final,
está vinculada, ex radice, às próprias razões das probabilidades judiciais.

Vale dizer: negada a Segurança ao termo, o que se põe somente
ad argumentandum, a liminar, eventualmente concedida, terá, em seus
efeitos práticos, apenas adiado a deliberação legislativa - o que a nada
e nem a ninguém prejudicaria; nenhum direito será prejudicado e, tudo
isso se se admitisse como válida a esdrúxula tese prorrogacionista.

Ao contrário, porém, se concedido o writ, afinal, como se espera
e como indicam os precedentes jurisprudenciais, e havendo-se negado a
liminar, a Segurança terá perdido, de todo, o seu objeto, posto que a
matéria impugnada como insuscetrvel de deliberação já terá sido votada
(portanto, deliberada) pelo Congresso, pouco importando aí se a delibe
ração tenha sido contra ou a favor da emenda ou PECs nÇs 51 e 52.

O que se pretende é que o Congresso, por sua Mesa Diretora, não
a submeta à deliberação, até que esse Pretório Augusto tenha decidido
em causa final.

Daí por que poder-se·ia dizer, neste remédio, muito embora a liminar
não signifique julgamento de mérito, sua negativa implicaria, necessaria
mente, prévio indeferimento do lIUII1CI.nus.

Conclua-se, pois, que ato judicial positivo - concessão liminar 
não causaria qualquer dano ou lesão, em caso de indeferimento, ao
passo que o ato negativo - desprovimento da liminar --- implicaria,
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automaticamente, ineficácia do julgamento final, em caso de concessão
da Segurança, em flagrante prejuízo, pois, das disposições constantes
do art. 7Q, 11, da Lei n9 1.533/51.

Assim, na relação de causa e efeito deste Mandado, ter-se-ia que
o efeito da liminar confunde-se com a causa pelendl do próprio objeto
do pedido. Um não sobreviveria sem outro, sendo siamesas as coloca
ções.

E nem se diga que os impetrantes aeixaram que o prazo se angus
tiasse para propor a ação, para disso se beneficiar, argumentando com
o tempo e com os efeitos do tempo, pois, nos termos da lei, esgotaram
os recursos internos cabíveis ao tempo dos respectivos cabimentos e,
imediatamente após a exaustão regimental, ingressaram em juízo.

O prazo defluído não foi por iniciativa dos impetrantes, por sua ação
ou omissão; decorreu, isto sim, da natureza da emenda constitucional
e de suas implicações regimentais, assim como da época de sua apra-
sentação.

Vale dizer: antes, a impetração seria prematura, após, seria tardi
nheira e inútil. Por isso, o tempo, sucessão de dias, horas e minutos,
foi imposto aos impetrantes, que, agora, de seu decurso, apelam como
causa eficiente da eficácia do julgamento do Mandado de Segurança.

Ar estão as razões jurldicas, éticas e morais que ditam o requeri
mento de concessão liminar, que segue o Mandado, como a sombra
segue o corpo.

Aliás, dos 120 dias que a lei lhes concede, os impetrantes usaram,
apenas, o tempo necessário para a arregimentação dos temas doutri
nários e jurisprudenciais, da documentação pertinente e da redação da
súplica, nisto consumindo o mrnimo e microscópico lapso de não mais
de 15 dias, o que pode ser considerado recorde absoluto.

Por tais razões, e por toda e qualquer outra que venha em abono
à tese aqui esposada, esperam e confiam os impetrantes na concessão
da liminar ora pleiteada, com o fim de que a ilustre Autoridade Impetrada
não submeta ao Plenário do Congresso Nacional a emenda questionada,
nem as propostas que a acompanham, como corolário, até ulterior deU
beração desse Colendo e Excelso Pretória, em julgamento final do man
damus.

VI - DO M~RITO (a)

Inadmissibilidade de deliberação, pelo Congresso Nacional, de emendM
constitucionais tendentes a abolir a Federação ou a Rep6b1lca

Dispõe a Carta Constitucional vigente, em seu § 29 do art. 153, que
"ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão
em virtude de lei".
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Destacam-se, no texto, os vocábulos "ninguém" e "lei", para efeitos
interpretativos.

A amplitude, melhor se diria, o sentido absoluto do vocábulo "nin
guém" inclui toda e qualquer pessoa revestida das qualidades inerentes
ao exercício a que se obriga ou de que se desobriga.

De outra face, a expressão "lei" refere-se a toda e qualquer lei,
inclusive e principalmente a Lei Constitucional, a própria Constituição.

No caso sub examine, o congressista, em virtude de lei (art. 47, § 19,
da Constituição Federal) está obrigado a não fazer, ou seja, a não deli
berar sobre matéria cuja simples tendência seja a de abolir a República
ou a Federação.

Em verdade, se submetida a emenda questionada ao Plenário do
Congresso, os impetrantes estarão obrigados a sobre ela deliberar.

Esta deliberação consistirá em votar, contra ou a favor, pouco impor
ta; ou em abster-se de votar.

Na primeira hipótese, contempla-se a deliberação pela participação
ativa. Na segunda, a deliberação por omissão, In absentla, mas, positiva,
desde que o quorum para a votação se compõe dos membros do Con
gresso {maioria simples}, sendo ainda o caso de ausência circunstância
que favorece qualquer maioria eventual que entenda de modo diverso e
não se disponha ao cumprimento da lei.

Em outra vertente, o direito contra cujo exercício paira a ameaça
não é do colegiado, mas de todo e qualquer congressista, pelo que qual
quer deles, nos termos do § 29 do art. 19 da multicitada Lei n9 1.533/51,
é sujeito ativo para impetração da Segurança. Ali reza que, In verbis:

"Art. 19. - .

§ 19 - .

§ 29 - Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias
pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança."

Segue-se dai, data venta, que a ameaça de lesão que paira sobre o
Congresso Nacional, antes mesmo de atingi-lo, fere a todos os seus mem-
bros individualmente, o que lhes outorga, mais que a faculdade, o dever
legal indeclinável da insubmissão.

Cumpre acentuar que uma eventual decisão no sentido de se sub
meter a matéria à deliberação da Casa violentaria os mais elementares
direitos individuais de todo e qualquer cidadão brasileiro, eis que o Título
11, Capítulo IV, da Constituição, ao assegurar a inviolabilidade dos direitos
concernentes à liberdade (artigo 153, caput) e outros decorrentes "do
regime e dos princípios" incorporados (art. 153, § 36), protege de forma
absoluta a pessoa humana contra qualquer tentativa de ser ela submetida
a outra vontade que não seja a própria ou aquela expressa pelos repre
sentantes livremente eleitos em proveito da sociedade como um todo.
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Abolir um pleito eleitoral e reconduzir por outro perlodo ao cargo
ocupado aqueles mesmos que um dia foram representantes populares
equivale não só a tolher ao cidadão o direito de voto mas, sobretudo,
submetê-lo à autoridade ilegítima.

Desde a primeira Carta Republicana, a de 1891, cujo projeto fora
elaborado por uma Comissão de 5 membros, embebida na teoria cons·
titucional francesa, e, posteriormente, revisado por RUI BARBOSA, que
lhe entremeou faíscas, fagulhas e lampejos da Constituição americana
de Filadélfia, consagrou-se entre nós, como imutáveis, a Federação e a
República, como se fez inscrever nas Constituições de 1934, 1937, 1946,
1967, preservando-se o intocável na Emenda Constitucional nQ 1, editada
pela Junta Militar que governou o País desde a moléstia do Presidente
Costa e Silva até a posse do Presidente Emílio Garrastazu Médici.

A imortalidade do princípio, pontifica o saudoso PONTES DE MI
RANDA, é o "cerne inamovível" da organização nacional.

A. Constituição, no dizer de BURDEAU, não é apenas um instrumento
legal definidor das instituições governamentais mas, sobretudo, um texto
que exprime uma certa concepção de direito e que a este título contém
uma escala de valores filosóficos e sociais tidos como princípios reitores
de toda a atividade coletiva. (Tralté de Science PoIitique. Tome IV, pég.
259 - .Ed. Librairie Générale du Droit et de la Jurisprudence - 2~ ed.)

A Carta Magna, como vem sendo insistentemente lembrado, estabe
leceu dois limites materiais ao poder de reforma.

A vedação dirigida ao legislador impede que ele delibere sobre pro
posição tendente a abolir a Federação ou a República. Não se exige
que a iniciativa extinga uma ou outra, basta que ela seja tendente a tal
fim. Antes de se examinar o conteúdo dos vocábulos Federaçlo e Repú
blica, há que se deter no significado da palavra tendente.

Constitui hoje princípio sólido do ponto de vista doutrinário que a
Lei Fundamental é, mais do que qualquer outro texto normativo, um
conjunto de principios que contêm os valores fundamentais acolhidos pela
sociedade. Estes principias são, em última análise, postulados que encer
ram idéias - forças tidas como marco inicial de todo o sistema de poder.
Abolir um princípio, neste contexto, seria pura e simplesmente revogar
o postulado. Tender a abofi-Io é introduzir um preceito novo que com
ele é contraditório, incompatrvel, antagônico ou inconciliável, de sorte
que do conflito entre eles resulta um enfraquecimento da idéia iniciaI.

Foram sábios os constituintes ao utilizarem a expressão analisada,
para melhor resguardar os valores fundamentais da organização nacio
nal. Quiseram precatar-se contra a maflcia de uns e ingenuidade de
outros. Conhecedores dos desfgnios humanos, perceberam que raros são
aqueles que, dotados de poder, não são tentados a dele abusar. Como
observou com propriedade K. LOWENSTEIN: "EI poder encierra en si
mismo la semilla de su propia degeneración. Esta quiere decir que
cuando no está limitado, el poder se transforma en tiranra y en arbitraria
despotismo" (Teoria de la Constituclón - pág. 28 - Ediciones Arie!.) Não

290 R. Inf. legilJ. Bralília a. 17 n. 68 out./d••• 1980



poderia pois haver melhor fórmula para resguardar os princlpios que
estabelecem uma expressa vedação ao poder constituinte de deliberar
sobre proposição que contenha, expllcita ou implicitamente, preceito
contrário, incompatível, antagônico ou inconciliãvel com os valores fun
damentais consagrados no artigo vestibular da Carta.

Importa, pois, saber se o reconhecimento de legitimidade aos titu
lares de mandatos eletivos federais para prorrogar mandatos eletivos
municipais é ou não compatrvel com a idéia de República-Federativa. Seria
condizente com os valores fundamentais da Carta Política que certos
eleitos se transformem, por vontade própria, em titulares do direito de
reconduzir outros eleitos, finda a legislatura, aos cargos ocupados?

Este é o tema de direito a ser dirimido.

Eis o punctum dofens da questão.

A resposta vem de anãlise do conteúdo das expressões "República"
e "federação" no texto constitucional.

Para um pleno entendimento do sentido atual da palavra República,
seja-nos lícito um breve retrospecto histórico elucidativo das origens
do Estado moderno e do movimento constitucionalista que foi decor
rência imediata.

Todos os sistemas de governo sempre se preocuparam em explicar
e legitimar a titularidade do poder político. Quando a Monarquia abso
luta de direito divino passou a ser assediada nas suas bases ideológicas
pelas correntes filosóficas renascentistas, procurou-se identificar a pes
soa do monarca como sendo a de alguém que governava por consenso
e vontade impUcita do povo. A força do helenismo que ressurgia não
permitiu tal acomodação. Reivindicava-se para o homem uma vida livre,
identificada com a razão e a natureza. Estava lançada a semente da liber
dade e de todo o movimento intelectual progressista que se seguiu.

Discorrendo sobre a projeção no plano poHtico, das referidas idéias,
assim se expressa BERTRAND DE JOUVENEL:

"Los iniCIadores de la dotrina han tomado la libertad deI hom
bre como base filosófica de su construcción y se han propuesto
encontraria como resultado político de su esfuerzo. Honra a estos
espíritus el haber querido salvar dei lento derrubamiento de la cate
dral cristiana, que ellos mismos contribuían a minar, la concepción,
la dignidad humana. Para ellos, el hombre, todo el hombre, tiene
sus fines própios, hacia los cuales va dirigido por un sentido [nti
mo, fines que puede estar impedido de realizar por dos causas
externas: por er peso aplastante de las necesidades naturales y
por la agresi6n de sus semejantes, cualquiera que sea la forma
que una y otra adopten. La asociaci6n permite aligerar el peso de
la necesidad y debe garantizar ai hombre contra la voluntad de
su prójimo. Pero esta asoclaclón .. un engafio cuando somete
ai hombre a la voluntacl ineleria, Impreviaible, arbitraria de otro
hombre que ea lU soberano.
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Nuestros autores proponen, en prinCIpiO, que el hombre, ai
entrar en asociación, ha acceptado por ello mismo ciertas regias
de conducta necesarias para el mantenimiento de la misma; pero
unicamente está obligado a obedecer a estas regIas, no tJene mal
dueno y mas soberano en la tierra que la ley" (EI Poder - Editora
Nacional - 21,1 ed., 1974, pág. 300).
A peculiaridade do pensamento da época estava em que se trans

feria para o povo titularidade legitima do poder. Como meio de asseguar
o principio, erigiu-se a lei, que nada mais é do que a expressão da
vontade geral, em fonte primária de manifestação da soberania.

Nesta linha de raciocínio, "desde que se rechaza ta ley divina como
superstición y la costumbre como rutina, es necesario hacer la ley, y
hace falta un poder legislativo, el qual, como autor de la regia será
necesariamente supremo" (ob. cit., pãg. 301). Esta função será desem·
penhada por uma Assembléia que poderá congregar a totalidade dos
cidadãos, se isso for materialmente possfvel ou então representantes
seus livremente eleitos.

Estavam assim lançadas as bases do pensamento polftico domi
nante no mundo contemporãneo. Na sua essência, traduziu uma rup~

tura com o sistema que reconhecia a legitimidade do exercfcio do poder
estatal a um órgão ou a uma pessoa em razão de um direito próprio.
A partir de então o povo passou a ser o único senhor legitimo de seu
próprio destino. Todo poder dele emana e em seu nome é exercido.

A praxis revelou que o ideal era de difícil concretização imediata.
Não se pode, entretanto, negar que o objetivo passou a ser insistente.
mente perseguido e defendido por todas as correntes não alinhadas com
a reação.

A história política da humanidade demonstra que as forças progres
sistas sempre se manifestaram por uma maior participação popular na
condução dos negócios públicos.

Como se vê da leitura do insigne jurista francês GEORGES BUR·
DEAU, a doutrina moderna do poder polltico não se afasta, neste parti·
cular, do que ficou estabelecido no século XVIII:

"Le peuple est le souverain. C'est lui qui, selon la définition
que j'ai proposée du souverain, ast maitre de fixer la représentation
de I'ordre social selon lequel on entend vivre. Incarnation d'une
idée de droit conçue par le peuple, la Pouvoir na sauratt avoir d'....
tre origine que la volonté populaire.

L'organisation constitutionnelle est concue pour que cette vo
lonté puisse effectivement s'exprimer. L'aménagement de la fonc
tion gouvernementale est tel que le pouvoir du peuple est réel.

• • • • • 4 • • 4 • • • • • • • .. .. • .. • .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. • • ~ .. .. .. • .. ~ .. .. .. • • .. .. ... + _ ... ~ •••

Le caractêre universel de la primauté de ceUe volonté a socio
logiquemel'lt un sens três précis: elle signifie Ilavênement do peuple
au rang de force soclale prédominante. Juridiquement ou constitu-
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tlonnellement, ir s'aglt de trouver les formules qui rendent compte
de cette préémlnence en même temps que de la variété des procé
<lés selon lesqualls alie s'exprima" (Tralt6 ele Sclence PoIltlque,
Tome V, pág. 112 - 2~ édition - Ed. L1brairie Générale du Droit
et de la Jurisprudence).
Vejamos como se projetaram no Brasil essas idéias e qual foi a sua

evolução.

Obtida a emancipação polltica, o monarca imperante se auto-investe
do titulo de defensor perpétuo do Brasil e "na própria fala de abertura
da Constituinte promete guardar a Constituição .. foeee <lgna do Brasil
• dei." (RAYMUNOO FAORO - Os Donos do Poder - Ed. Globo, vo1.
1, pég. 284). A Assembléia convocada não era, pois, livre e soberana.
Os representantes eleitos se viam sob a permanente ameaça de um golpe
a ser contra eles desfechado pelo soberano caso este entendesse que
o seu comportamento era incompatível com a ordem por ele desejada.
Não obstante, já germinava entre os representantes populares o sen~

timento de que o seu dever era para com o povo. ANTONIO CARLOS,
uma das mais representativas vozes afirmava: "A nossa procuração é
coarctada; ampliá-la seria usurpação" (RAYMUNDO FAORO, ob. cit.,
pág. 284).

Dissolvida a Assembléia, a Constituição outorgada pelo Imperador
concentra na pessoa do monarca "a chave de toda a organização polí
tica" (art. 98) através do poder moderador. O caráter representativo que
se pretendeu dar ao regime não passou de balela. O Executivo é exercido
por pessoas de livre escolha do monarca (8rt. 101, § 6Q); o "Legislativo
é só parcialmente constiturdo por representantes do povo, porquanto
os Senadores são, ou bem nomeados vitaliciamente pela Coroa (art.
101, § 1Q), ou então, membros da dinastia (art. 46).

° poder polrtico não está, pois, nas mãos do povo.
Manifestações várias se fazem sentir no seio da jovem sociedade

brasileira expressando repulsa ante tal estado de coisas. O estuário de
todas :as forças que almejavam uma efetiva participação .popular no
governo do Pars foi o sentimento republicano-federativo.

Em manifesto lançado a 3 de dezembro de 1870, denunciou-se:

"Neste Pars, que se presume constitucional, e onde só deveriam
ter aeção poderes delegados, responsáveis, acontece, por defeito
do sistema, que só há um poder ativo, omní.modo, omni4>otente,
perpétuo, superior à lei a à opinião, e esse é justamente o poder
sagrado, inviolável e irresponsável.

O prtvHéglo, em todas as relações com a socíedade, tal é, em
slntese, a fónnula 80ClaI • pollUca do nosso Pafs,"

"Temos representação nacional? Seria esta a primeira concR
çlo de um p.... col18t1tucionel representativo. Uma questão preli~

minar responde a interrogação. Não há nem pode haver represen-
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taçAo nacional onde nlo há elelçAo livre, onde a vontade do cida
dão e a sua liberdade individual estão dependentes dos agentes
imediatos do poder que dispõe da força pública."

"Uma Câmara dos Deputados demisslvel à vontade do sobe
rano e um senador vitalício à escolha do soberano não podem
constituir de nenhum modo a legitima representação do Pais."

"Um poder soberano, privativo, perpétuo e irresponsável forma,
a seu nuto, o Poder Executivo, escolhendo os ministros, o Poder
Legislativo, escolhendo os senadores e designando os deputados
e o Poder Judiciário, nomeando os magistrados, removendo-os,
aposentando-os. Deste modo, qual é a delegação nacional? Por
que poder a representa? Como pode ser a lei a representação da
vontade do povo'? Como podem coeX\st\f com o poder abso\uto,
que tudo domina, os poderes independentes de que fala a carta?
Proclama-se no mesmo documento:

"O princípio regulador de um povo livre é governar-se por si
mesmo."

Para alcançar tal objetivo propõe-se a implantação no Pais de um
regime republicano-federativo, cuja caracteristica principal seria:

"Um governo representativo" - tomada a expressão no seu sen
tido amplo de exercicio do poder polltlco - "onde todos os poderes
devem ser delegações da nação."

Logo a seguir adverte-se:

"Desde que existe em qualquer Constituição um elemento de
coação ao principio da liberdade democrática, a soberania nacional
está violada, é uma coisa irrita e nula, incapaz dos salutares efeitos
da moderna fórmula de governo - o governo de todos por todos."
Preconizava-se, como meio necessário à realização do fim colimado,

assegurar "a autonomia das provincias, a livre escolha dos seus adminis
tradores, as suas garantias legislativas por meio das assembléias provin
ciais, o alargamento da esfera das municipalidades, essa representação
resumida da família política, a livre gerência dos seus negócios em todas
as relações morais e econOmicas".

Por entenderem que a preservação da liberdade do Individuo estava
intimamente ligada à autonomia das comunidades poHticas infra-estatais,
erigiu-se a Federação em principio cardeal e solene tido como único
capaz de manter a comunhão da tamUla brasUeJra. (Manifesto Republi
cano publicado em Revista de História - Ano XXI, vaI. XLI, págs. 409 e
seguintes.)

A caminhada no sentido do estabelec'lmento de um regime autentica
mente representativo, a todos os niveis e em todas as funções polfticas,
teve seu ponto culminante a 15 de novembro de 1899. A República-Fe
derativa foi proclamada como forma de governo da naçAo (art. 19 do
Decreto nQ 1, de 1889), as provrncias, "reunidas pelo laço da federação"
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(artigo 2Q) ficaram constituldas em Estados, cabendo às respectivas po
pulações elegei' os seus corpos deliberantes e 08 seus governos locais
(art. 3Q). Assim é que em três singelos artigos aboliu-se, para sempre
esperamos nós, o sistema que se caracterIzava pela:

- perpetuidade ou vitaliciedade dos titulares de funções polftlcas; e

- exercfcio do poder por direito próprio e não em função de uma
expressa delegação popular.

Foi contra este regime que, nos dizeres da "Proclamação do Gover
no Provisório", rebelaram-se o "povo, o exército e a armada nacional,
em perfeita comunhão de sentimentos com os nossos concidadãos resi
dentes nas províncias".

A Constituição, finalmente promulgada em 24 de fevereiro de 1891,
acrescentou à alocução República-Federativa o termo representativo para
deixar inequrvoca a origem popular dos poderes polfticos exercidos pelos
governantes:

"mULa PRIMEIRO"

Da organizaçlo federat

Art. 19 - A Nação Brasileira adota como forma de governo,
sob o regime representativo, a República Federativa proclamada a
15 de novembro de 1889, e constitui-se pela união perpétua e indis
solúvel das suas antigas Províncias, os Estados Unidos do Brasil."

O sistema republicano-federativo, constituldo sob o regime represen-
tativo, identificou-se desde o século passado com uma forma de governo
onde todo o poder político emana do povo e em seu nome , exercido.
As funções legislativas e executivas, por serem eminentemente polfticas,
devem tirar sua legitimidade do voto popular.

RUI BARBOSA, reconhecidamente um dos mais importantes ideó
lagos do movimento republicano em nosso Pais, assim se manifesta:

"O que discrimina a forma republicana, com ou sem o eplteto
adicional de federativa, não é a coexistência dos três poderes, indis
pensáveis em todos os governos constitucionais, como a Monarquia
ou a República. I! sim a condiçAo de que, sobre existirem os três
P0dere8 constitucionais, o Legislativo, o executivo e o Judiciário, os
dois primeiros derivem, realmente, de eleiçlo popular (Rui Barbosa
- Comentários à Constitulçio Federal Brasileira, coligidos e ordena
dos por HOMERO PIRES - I vol., 1932 - páginas 51/52 - Editora
Saraiva).

O jurista reconhece que o movimento brasileiro se lastrou "no ensino
dos constitucionalistas e exegetas americanos", Não é pois despiciendo
consultar a lição dos "founding fathars" da República americana: "Só
podemos definir uma república ou, ao menos, d.- este nome a um governo
que deriva todos os seus poderes, direta ou Indiretamente, da grande ma.
sa do povo e que se administra por pessoas que conservam seus cargoa
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à vontade daquele, durante um perfodo limitado ou enquanto observem
boa conduta. I: essencial que semelhante governo derive do grande con
junto da sociedade, não de uma parte inapreciável, nem de uma classe
privilegiada dela; pois se não fosse o caso, um punhado de nobres tirâ
nicos, que levam a cabo a opressão mediante uma delegação de seus
poderes, poderiam aspirar à qualidade de republicanos e reclamar para
seu governo o honroso trtulo de República, I: suficiente para este governo
que as pessoas que o administram sejam designadas direta ou indireta
mente pelo povo; e que a obtenção de seus cargos seja por alguma das
formas que acabamos de especificar, já que, de outro modo, todos os
governos que existem nos Estados Unidos, assim como qualquer outro
governo popular que tem sido ou possa ser organizado ou bem levado à
prática poderia ter caráter de república" (O Federafista - XXXIX - Artigo
de MADISON, publicado pela Editora Nacional de Direito (1959), pág. 154).

Também BARBALHO, ilustre publicista e político da época, adverte
que a Constituição "tomou por paradigma a dos Estados Unidos da Amé-
rica, elaborada pela Convenção de Philadelphia", sendo que tal "imitação
não é aventurosa nem nos desdoura: com ella adoptamos um reglmen que
é uma das mais poderosas combinações em favor da prosperidade e da
liberdade humana, (Tocqueville)" (Comentários à Constituição de 1891,
pág. 6).

° advento do regime republicano entre nós não representou apenas
a conquista popular do cargo de Chefe de Estado ou de algum órgão
polltico como foi o caso em certos palses europeus. Aqui, a revolução
republicana representou a entrega ao povo do direito de se governar
livremente através de representantes eleitos. A soberania, a summa potes
tas, foi integralmente transferida aos brasileiros, independentemente de
quaisquer atributos pessoais.

Os mais autorizados comentadores da primeira Carta Republicana
enfatizaram, reiteradamente, o aspecto que ora ressaltamos. Analisando
a expressão "para organizar um reglmen livre e democrático" contida
no preâmbulo da Lei Fundamental, BARBALHO assim se pronuncia:

"Estas palavras consagram a aspiração republicana de um go
verno com instituições capazes de assegurar a liberdade em todas as
suas manifestações, de garantir-lhe o exerc(cio de expansões, de
proteger o direito de cada cidadão e manter o bem-estar geral; r.
gfmen democrático no qual o povo é a fonte de toda a autoridade,
a origem de todos os poderes, exercidos por delegados, com funções
limitadas e temporárias segundo as normas estabelecidas na Cons
tituiçAo e nas leis" (ob. cit., pâg. 4).
Mais adiante, comentando o artigo 1Q, diz:

"I: o regime em que o Governo é exercido por mandatârios, por
representantes escolhidos pelo povo, agindo pelo povo soberano e
em nome dele. O princIpio representativo segundo o qual os poderes
públicos são exercidos por via de delegação .

"I: por isso - é porque se constitui assim o governo por von
tade do povo (soberania nacional) para o bem da comunhão, para

296 R. Inf. le9.1. Ira,ma a. 17 n. 68 oul.ldel:. 1980



seu cômodo, para o gozo pacifico e seguro dos direitos de cada
um e para garantia de todos - que a delegação neste intuito esta~

belecida: 19 - não pode ser perpétua; 29 - deve ser renovada
periodicamente; 39 - a prazos curtos; 49 - distribuida por dife
rentes órgãos; 59 - sendo cada uma destas funções definidas e
limitadas; e 69 - sendo responsáveis no exercicio delas todos os
agentes do poder público ..............................•...•..

O instrumento pejo qual se opera a representação é o voto poH
tico; num regimen republicano é preciso que ele seja generalizado"
(ob.cit., pág. 8).

AURELlNO LEAL, após constatar que "a república federativa tem en
tre nós a forma representativa", qualificou-a de "um governo em que o
poder do povo é exercido por meio de representantes, sujeitos a restri
ções constitucionais" (Teoria e Prática da Constituição Federal Brasi
leira, pág. 20).

CASTRO NUNES (em As Constituiç6es Estaduais do BrasH) afirma
que a "forma republicana pressupõe a efetividade, a temporariedade das
funções e a responsabilidade dos agentes do poder público" (pág. 29
- Tomo I).

PAULO LACERDA, discorrendo sobre a forma republicana-represen
tativa de governo, caracteriza-a como aquela em que o "povo escolhe
3S pessoas que em seu nome fixam as normas fundamentais, a Consti
tuição, e as gerais, as leis ordinárias, de governo da nação, que dita as
regras necessárias para o cumprimento dessas normas, que deliberam
e atuam no sentido da execução". Quanto ao exercfcio do mandato poli
tico admite a forma singular (mandato executivo) e o legislativo que é
sempre exercido coletivamente. Ambos foram e são "absolutamente in
suscepUveis de prorrogação. Uma vez transcorrido o dia derradeiro do
prazo, extingue-se irremediavelmente".

Finalmente acrescenta que a forma republicana aperfeiçoou o regime
representativo porque "a massa dos eleitores obra conscientemente no
exercfcio da soberania nacional" (Princípios de Direito Constituclonat Bra·
sileiro - vaI. I - pâgs. 31 e segs.).

Repassadas, aqui, foram as origens histórico-poHticas do regime re
publicano no Brasil, bem como a forma que assumiu desde o Decreto
n9 1, de 1889. Este aspecto é importante porque todas as Constituições
que se seguiram mantiveram a mesma forma de organização do poder
poHtico. No dizer de CARLOS MAXIMILIANO, "quando a nova Constituição
mantém, em algum de seus artigos, a mesma linguagem da antiga, pre-
sume-se que se pretendeu não mudar a lei neste particular" (Hermenêutica
e Aplicaçio do Ofreito, pág. 367 - Ed. Freitas Bastos - 1941 - 2~

edição).

O mesmo entendimento do vocábulo República perdura.

Assim, para ARAÚJO CASTRO, a palavra república nem sempre
foi considerada como equivalente a democracia; "hoje, porém, é emprega
da para signitícar um regime essencialmente democrático... (otnlssla)
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em que todos os poderes procedam direta ou indiretamente do povo"
(A Nova Constituição Brasileira - 2~ edição, 1936 - pág. 46 - Ed.
Freitas Bastos).

EDUARDO ESPINOLA, comentando a Carta de 1946, afirma que o
artigo 19 consagra "como forma de governo - a república; como regime
- a democracia representativa; como forma de Estado - a federação."
Lastreando-se em KELSEN, diz que a forma republicana, quando aliada
a um regime democrático representativo, como é o nosso caso, atribui
o poder estatal "a todo o povo" (A Nova ConstituiçAo do Brasil - Direito,
Político e Constitucional Brasileiro - 1946 - Ed. Freitas Bastos - pá
gina 141).

TEMlSTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI assim se manifesta:

"Dentro da concepção moderna, a República é um sistema poHti
co em que todos os poderes do Estado são constituidos por eleição"
(Constituição Federal Comentada por Temistodas Brandão Cavalcanti
- 2~ edição - 1951, vol. I, pAgo 43 - Ed. José Konfino).

IVAIR NOGUEIRA ITAJIBA, em O Pensamento PoIftico Universal e a
Constituição Brasileira, sustenta que "a forma republicana de nossos dias
caracteriza-se pela divisão dos poderes em três, pela temporariedade do
Executivo e do Legislativo, pela responsabilidade dos governantes e pelas
liberdades públicas. O legislativo e o Executrvo derivam de aleiçAo
popular. A periodicidade traz dupla vantagem: permite a renovação nos
quadros de representantes e evita a vitaliciedade do Presidente como
sucede na Monarquia e a do Parlamento como se dá no sistema aristo
crático. .. (omissis). Estes fatos mostram por si que a República é o
governo das coletividades" (vol. I, pág. 50).

DALMO DE ABREU DALLARI, ao explicar o surgimento das modernas
repúblicas, salienta que elas emergiram da "exigência de participação do
povo no governo. A república era expressão democrática de governo, era
a limitação do poder dos governantes e era a atribuição de responsablli
dade polftica ... {omissis} sobretudo a possibilidade de substituir os go
vernantes periodicamente" (Elementos de Teoria Geral do Estado - Ed.
Saraiva - 1972, pág. 199).

PINTO FERREIRA aceita basicamente a formulação de JELLlNEK pa
ra quem a república democrática "repousa sobre a posição de comuni
dade do povo como supremo órgão público" (Princip;os Gerais do Direito
Constitucional Moderno, vol. I, pág. 181 - Ed. Revista dos Tribunais).

Da elucidativa obra de JOSI: DUARTE, A Constituição Brasileira de
1946 - Exegese dos Textos à Luz dos Trabalhos da Assembléia Consti
tuinte, extraímos o seguinte trecho:

"~ ponto pacífico em doutrina que a república é uma forma de
representantes do povo pelo povo eleitor" (vol. I, pág. 206).

SAHID MALUF assim se expressa ao comentar o artigo 19 da Carta
vigente:

"República, portanto, é uma forma de governo eletivo e tempo
rário, que pressupõe, necessariamente, consultas periódicas à uni-
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versalidade dos cidadãos qualificados como eleitores na forma da
lei" (Curso de Direito Constitucional - Ed. Sugestões Literárias 
2~ edição - pág. 68).

O Professor AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, em recente obra
onde discorre sobre o Direito Constitucional brasileiro, afirma perempto
riamente: liA República se baseia na temporariedade dos mandatos poH
ticos" (Direito Constitucional: Teoria da Constituição e as Constituições
do Brasil - Ed. Forense 1976 - pág. 131).

SAMPAIO DORIA, comentando a Constituição de 1946, identifica a
República como a "forma de governo em que os órgãos legislativos e
executivos são eleitos pelo povo, para perlodos determinados" e adverte
que, quando "os governantes se fazem tais por astúcia ou pela força",
cai-se no regime oligárquico que é "o governo de alguns ... por auto
eleição" (Direito Constitucional - Curso e Comentários à Constituição
- vai. I, pãg. 165 e vol. 11, pág. 39 - 1960 - Max Limonad Editor).

Igualmente ALCINO PINTO FALCAO aborda o tema:

"Se representativa entre nós, a República está de acordo com
a nossa pré-história republicana, pois o artigo 99 do Projeto, de 3 de
fevereiro de 1848, apresentado à Assembléia Farroupilha, dispunha:
"A soberania reside essencialmente no povo, e todo cidadão é mem
bro dela. A nação não pode exercer as atribuições da soberania ime
diatamente por si mesma mas por meio de eleições, nos casos e
pelo modo que a lei determinar" (Novas Instituições do Direito Poli
tico Brasileiro - Ed. Borsoi, 1961 - pág. 47).

ROBERTO MAGALHAES, comentando o artigo 19 da Constituição de
1967, diz:

"Acha-se condensado neste artigo a estrutura porrtica do Estado
brasileiro. Sua organização política segue os princípios republica
nos, tendo por base o regime da representação popular corporificado
no primado democrático segundo o qual todo poder emana do povo
e em seu nome é exercido. .. O meio próprio normal de se realizar
a escolha dos governantes no regime representativo é o voto polí
tico" (A Constituiçio Federal de 1967 Comentada - Tomo I, pãg. 19
- Ed. Konfino, 1967).

Para MANOEL GONÇALVES FEIRRErRA FILHO o termo República
significa "governo eletivo" (Comentários à Constituição Brasileira com
a Emenda Constitucional n9 1, de 1969 -19 volume, 1972 - Ed. Saraiva,
pág.50).

HEBER AMERICANO SILVA assim enumera as características da Re
pública brasileira:

"a) governo eletivo, representativo e temporário;

b) consulta periódica à universalidade dos cidadãos qualificados
consoante a lei;

c) regime presidencialista;
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d) divisa0 do Poder estatal em três funções ou poderes harm&
nlcos e Interdependentes;

e) garantia das liberdades públicas" (Direito Constitucional - 19
Vai., pég. 173 - 311 edição, 1978 - Ed. Javoll Ltda).

PONTES DE MIRANDA, seguramente um dos mais renomados juristas
brasileiros, adotando a clássica distinção entre poder estatal (povo) e
poder constituinte (exercido diretamente ou por delegados para elaborar
a carta), ensina:

"O poder estatal decidiu que o Brasil é República, e ao povo
foi reservado o dar aos seus dirigentes a autoridade poHtica, acres~

centando-se que, em nome dele, é que se exerce qualquer poder"
(Comentários' Constltulçlo de 1967 com a Emenda Constltuclo....
n9 1, de 1969 - Tomo I - Ed. Revista dos Tribunais - 2~ edição,
2~ tiragem - pág. 485).

Os estudiosos de outros sistemas constitucionais que, a exemplo do
Brasil, adotaram a República como forma de governo, nos ensinam a
mesma lição:

"En la República el supremo poder, poHlica y juridicamente, está
en la voluntad de un grupo mayor O menor si no es que en la tota
Iidad dei pueblo" (S.O. RAMIREZ. Derecho Constitucional Mexicano
- pág. 248).

"La forma de gobiemo representativo y el sistema republicano
se reconocen por elementos comunes: 1) la soberanIa dei pueblo ...
2) la soberania se ejerce por media de representantes... II - el
sistema republicano tiene como princIpio virtual la duración limitada
en los cargos representativos de los funcionarias de elecclón popu
lar ... La elección de todos los órganos es ei principio republicano"
(RAFAEL BIELSA - Derecho Constitucional - 3~ ediclón - De
palma editor - págs. 155/156).

"Democracia como forma polrtica significa también, segun la
terminologIa aotual, República" (CARL SCHMITT - Derecho Cons
titucional - pág. 260).

"La forma republicana non indica semplicemente, ... Ia struttura
dei nuovo stato ma richiama, implicitamente, la tradizione democra
tica connessa con iI principio repubblicano, carattBristica questa che
viene accentuata dana qualificazione di repubblica democratica"
(EMIUO CROSA - COra0 de Dlrllto CostItuzlonale - Parte 11 
págs. 9/10).

As grandes campanhas nacionais em prol da devolução ao povo de
seus direitos fundamentais tantas vezes usurpados, inclusive o de votar e
ser votado, sempre invocaram o ideal republicano:

" .. , desejamos retomar o combate em prol dos princIpias, das
idéias e das aspirações que, embora contidas ou contestadas, have
riam de nos dar a Federação e a República ..• não é suprimindo a
liberdade, sufocando o esprrito público, cultivando o aullcismo, ell-
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minando a vida política, anulando o cidadão e impedindo-o de cola
borar nos negócios e nas deliberações do seu governo que se formam
e engrandecem as nações... se lutamos contra o fascismo, ao lado
das Nações Unidas, para que a liberdade e a democracia sejam res
titurdas a todos os povos, certamente não pedimos demais reclaman
do para nós mesmos os direitos e as garantias que as caracterizam ...
conclamamos os mineiros a que se unam acima de ressentimentos,
interesses de uma democracia politica temperada com algumas con
cessões à democracia social" (Manifesto dos Mineiros).

JOSI: AFFONSO DA SILVA qualifica estes preceitos de "núcleo juridi
camente imodificável" e justifica a opinião comentando o artigo que
estabelece limitação ao poder de reforma:

"Importa em conferir eficácia jurrdica permanente às normas que
estruturam a Federação e a República. Não apenas a regra declara
tória do artigo 19 da Carta Política, mas todas as normas que cons~

tituem desdobramentos lógicos daqueles princrpios, como, por exem
plo, as que conferem autonomia aos Estados-membros (o que implica
a existência de órgãos próprios e um mrnimo de competências pri·
vativas) e as que prevêem a temporariedade dos mandatos legislativos
e executivos" (ApIicabUidade' das Normas Constitucionais - JOS~

AFFONSO DA SILVA - Ed. Revista dos Tribunais - 1968, págs. 81
e 186).

~ de se ver, neste lance, como o princípio republicano se articula
com outros dispositivos constitucionais formando assim um todo que pode
ser definido como a "decisão política fundamental" adotada pela nação
e cuja estrutura não pode ser objeto de alteração, sequer pelo titular do
Poder Constituinte derivado.

A Constituição tem por finalidade primordial, na feliz expressão de
BURDEAU, fixar o "estatuto do poder". ~, portanto. o texto da Lei Fun
damental que define a extensão da faculdade de comando polftico a que
todos estão sujeitos numa dada sociedade, a sua natureza, o modo pelo
qual se adquire, se exerce e se transmite.

Entre nós, as funções estatais estão definidas nos Capítulos VI, VII
e VIII, do Título I, da Constituição: Legislativa; Executiva e Judiciária.
Dessas três, as duas primeiras apresentam características nitidamente
poHticas porque o respectivo exercício implica na escolha dos fins e
meios julgados mais adequados para atender aos anseios da Nação. O
Parlamento dispõe, decreta, delibera; o Executivo administra, gera, cum
pre, enfim, a decisão adotada usando da discrição que lhe é peculiar. Ao
Judiciário cumpre preponderantemente velar pelo cumprimento das leis;
exerce a tutela jurisdicional quando e onde chamado a dirimir litígios.
Por ter este caráter, não deve nem pode imiscuir-se em atividade politica
(114, item 11I).

O Brasil, ao definir a sua "organização nacional", resolveu optar por
uma forma republicana, federativa, democrática e representativa de go
verno (art. 19, § 19). Os quatro conceitos estão de tal modo interligados
que não podem ser entendidos separadamente.
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Se é principio constitucional, assente em nossa Lei Maior, que "todo
poder emana do povo e em seu nome é exercido", de conseguinte, o
poder decisório assume feição democrática, sendo, pois, ilfcito, ilegal,
subversiva e atentatória ao regime qualquer tentativa de monopolizar em
mãos de um grupo menor a faculdade em questão.

Dizer que a República é democrática define apenas a quem se atri
bui o poder e quais são as respectivas bases. Resta explicitar o modo
pelo qual é exercido: de forma direta pelos seus titulares ou através de
representantes. Nosso povo optou, por motivos óbvios, pela segunda
modalidade.

SANTI ROMANO elucida que:

"O caráter representativo dos governantes de uma república ex
plica a razão por que costumeiramente eles são eletivos e Sê renovam
com intervalos de tempo. O meio mais utilizado para tornar efetiva
a representação é, com efeito, aquele de fazer designar o represen
tante pelo corpo representado, atribuindo a este o poder de substi
tuí-Ia, quando presumir que não há mais correspondência entre um
e outro" (Princípios de Direito Constitucional Geral - Ed. Revista
dos Tribunais - 1977, pág. 194).

Configura-se, pois, a essência do significado da alocução república
representativa, onde, por agirem os mandatários em nome do povo, acres
ce-se o eplteto "democrática".

O corolário do sistema exposto é a existência dos "direitos poHticos"
do cidadão. Enquanto o Título I da Constituição traça o quadro geral do
poder público, seus órgãos e funções, o Título " define a posição dos
ind'vlduos face ao mesmo.

DUVERGER entende a eleição como sendo "le procédé de designa
tion des gouvernants utilisé par les démocraties Iibérales" (Instltutions
Polltiques et Droit Conslitutionnel - Ed. PVF, pág. 98).

No Brasil, o direito subjetivo público, constitucionalmente assegura
do, pois decorrente do próprio regime de escolha dos governantes, vem
definindo, nos artigos 147 e 148· da Carta:

"São eleitores os brasileiros maiores de dezoito anos alistados
na forma da lei."

"O sufrágio é universal, e o voto, direto e secreto, salvo nos
casos previstos na Constituição."

Os dois preceitos se harmonizam e se integram no principio repu
blicano-representativa-democrático, quando do repasse feito ao art. 19 da
Constituiçãc.

Negar ao eleitor o direito de escolher seus representantes, pretender
substituir o cidadão por um órgão, para fins de alongar mandatos porrticos,
é um ato, neste contexto político-constitucional, fundamentalmente con
trário ao regime. Qualquer proposição neste sentido tende a aboli~lo, por
que atinge o que há de essencial: o vinculo de representação existente
entre governantes e governados. Ao se admitir tal principio, os governantes
se perpetuam no poder através do mecanismo da reciproca prorrogação
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dos respectivos mandatos, bastando para isso que julguem inconvenien
te a realização de eleições.

Não seria a única decorrência do regime republicano no plano dos
direitos políticos do indivíduo. Além de poder escolher seus governantes,
tem ele o direito também de ser candidato a cargo eletivo (art. 150). O
que significa que o cidadão não pode ser tolhido da faculdade de pleitear
a participação na administração dos negócios públicos em tal regime
poHtico. Eliminar o processo eleitoral por força de manobra prorroga
cionista equivale a subtrair do povo a possibilidade de participar dos
órgãos governamentais por seus mais lídimos representantes. A direção
da coisa pública escaparia totalmente ao seu poder.

A própria idéia de manutenção dos eleitos nos respectivos cargos,
para além do prazo para o qual foram designados, constitui mais do que
uma usurpação, é uma traição à boa fé do eleitorado.

Há certos princípios fundamentais que norteiam todo o relaciona
mento humano na sociedade contemporânea e que não podem ser objeto
de transigência sob pena de voltarmos a estágio primitivo e opressivo de
organização social. Foram necessários muitos séculos e uma evolução
técn;ca acentuada para que pudéssemos alcançar um estágio de civiliza
ção onde o ser humano - todo ser humano - é tido como livre e igual
aos seus semelhantes, não devendo por isso estar submetido a nenhuma
forma de dominação, poder ou coação, que não seja aquela, fruto de um
amplo consenso social. Infirmar este princípio cardeal da convivência hu
mana seria volver séculos de história.

Um renomado constitucionalista francês observou que o sistema re
presentativo não tem como característica única o vínculo entre mandantes
e eleitores. Nota ele que há uma segunda peculiaridade inerente ao pro
cesso eleitoral, sobretudo nos regimes de liberdade, a saber, que o pro
cesso eleitoral é sempre "disputado".

"On entend par élections disputées des élections impliquant un
choix réel et libre de la part des électeurs quant aux hommes, quant
aux programmes, quant aux partis auquels appartienent éventuelle
ment les candidats etc. Disons, d'une façon plus précise et complete,
qu'i1 s'agit d'élections à I'occasion desquelles des candidats diffé
rants, ayant des programmes différents apartenant, les cas échéant,
à des partis politiques différents, se présentent les uns et les autres
devant des électeurs, contestent leurs mérites réciproques ou les méri
tes de reurs partis respectifs et entrent en compétition paur obtenir
les suffrages des citoyens."
Mais adiante o autor, ao analisar o "oontido" das eleições "dispu

tadas", diz:
"Les élections disputées sont essenciellement le signe que le

droit constitutionnel en vigueur dans un pays déterminé accepte le
phénomêne de la société pluralista.

On peut dire, en premiare approximation, qu'une société poli
tique est de caractere plurallste lorsque les diverses conséquences
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de la Iiberté d'opinion sont admises et traduites dans les faits" (AN
DRr: HAURIOU - Droit Constitutionnel &t Instltutlons Polltlqu8. 
Ed. Montchrestien - 1972 - 5ê édition, págs. 221/225).

A citação é pertinente ao nosso sistema eleitoral. Fixa a nossa
Constituição como único conduto das aspirações politicas da sociedade
o partido. Ao definir os princfpios a serem observados na respectiva
organização e funcionamento, exige que tudo aquilo tido por intangível,
em razão da própria organização nacional adotada, conste obrigatoria
mente dos estatutos. A conseqüência é que o uregime representativo 8
democrático, baseado na pluralidade dos partidos é garantia dos direitos
'humanos fundamentais" (art. 152, § 19, item I) e não pode deixar de
ser acatado.

O partido, pois, que prega a manutenção de governantes nos respec
tivos cargos, por outro meio que não seja a eleição popular, investe
contra a ordem instituída naquilo que tem de fundamental e torna-se por
conseguinte um agente subversivo e pernicioso às instituições, sujeitando
se às penalidades de lei.

As investidas prorrogacionistas tornam-se tanto mais graves e perigo
sas em sistemas que, como o nosso, admitem eleições indiretas.

Se inserirmos no texto constitucional preceito segundo o qual os elei
tos podem periodicamente reconduzir aos respectivos cargos outros elei
tos através do alongamento dos mandatos, ter-se-ia o caminho aberto
para a implantação de um regime oligárquico e despótico porque o povo
poderá nunca mais ser ouvido, bastando para isto que os próprios go
vernantes julguem a consulta inconveniente. Assinala-se, por oportuno,
que os atuais Governadores e parte dos Senadores devem seus manda
tos ao voto expresso num colégio eleitoral constituído, em grande parte,
pelos representantes municipais que ora se pretende reconduzir aos pos
tos por mais dois anos. Verifica-se, pois, como facilmente o processo
eleitoral pode ser transformado numa simples troca de favores entre as
diversas camadas da classe governante que passaria assim a constituir
se na nova aristocracia.

As conseqÜências nocivas à República da possível aprovação das
emendas em pauta não se restringem apenas ao aspecto institucional
e de direitos politicos do cidadão até aqui enfocados. O princípio re
publicano-representativo-democrático-federativo, consagrado na Carta,
tem também implicações no plano dos direitos individuais. Organizamos
uma sociedade politicamente livre porque entendemos que os homens
que a constituem são todos iguais em direitos e obrigações, e, por esta
razão, não se admite, que um exerça sobre os outros qualquer tipo de
poder, senão em virtude de um consenso livremente manifestado. Tal é
o fundamento do exercício do poder poHtico em nossa sociedade.

Submetemo-nos todos ao império da lei, porque ela expressa a vonw

tade do povo e se constitui na norma geral e abstrata, votada por repre
sentantes populares com a finalidade de condicionar a conduta de uns
e outros aos ditames do interesse coletivo.
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Os direitos e garantias individuais, tal como constam ao Capítulo IV,
TItulo 11, da Constituição, são obviamente conseqüências lógicas do regi
me adotado e a cuja sobrevivência estão intimamente ligados.

Conseqüentemente, o princípio republicano-representativo é, sem dú
vida, o ponto nuclear de toda a filosofia política e jurídica informadora
da organização social brasileira. Atingi-lo naquilo que tem de essencial
equivale a minar toda a ordem legal vigente, abrindo portas a todo tipo de
aventureirismo polftico, com perigosas repercussões até mesmo no plano
dos direitos individuais.

Também incompatível com a Federação é a prorrogação dos man
datos, posto que ela é o segundo princípio cardeal da estrutura sócio
polltica da Nação. E igualmente estaria inexoravelmente abalada pela
medida preconizada.

No dizer de CELSO RIBEIRO BASTOS:

"O Município é contemplado como peça estrutural do regime fe
derativo brasileiro pejo texto constitucional vigente, ao efetuar a re
partição de competências entre três ordens governamentais diferen
tes: a federal, a estadual e a municipal. À semelhança dOs Estados
membros, o Município brasileiro é dotado de autonomia, a qual para
que seja efetiva, pressupõe ao menos um governo próprio e a titula
ridade de competências privativas" (Curso de Direito Constitucional
- Ed. Saraiva - 1978, pág. 119).

HELY LOPES MEIRELLES, em seu livro sobre o Direito Municipal
Brasiletra, assim se pronuncia:

"Estado Federal é o que divide politicamente o seu território em
unidades autônomas - Estados-membros ou Províncias e reserva a
soberania nacional para a União que exerce o governo central 
nesse tipo de Estado há uma centralização polftico-administrativa
dos assuntos regionais e locais. No Brasil, essa descentralização
politico-administrativa da Federação desce até os Municípios, como
já vimos precedentemente" (31i' edição - Ed. Revista dos Tribunais 
pág. 85).
Em outro trecho de seu livro e após citar em abono à sua tese as

opiniões de CARLOS MAXIMILIANO, TEMISTOCLES CAVALCANTI, ATA
L1BA NOGUEIRA, afirma que o Município é "peça essencialíssima da
nossa atual Federação que, desde a Constituição de 1946, erigiu o Mu
nicípio brasileiro em entidade estatal de terceiro grau, integrante e ne
cessária ao nosso sistema federativo" (ob. cit., pág. 19 e seg5.).

O sempre citado PONTES DE MIRANDA não diverge deste ponto
de vista ao afirmar que o Município é entidade "intra-estatal rfgida, como
a União e o Estado-membro" (Comentários àConstituiçio de 1967 com a
Emenda Constitucional n9 1, de 1969 - Ed. Saraiva - 1970 - Tomo 11,
pég. 345).

Afirma o professor JOS~ AFFONSO DA SILVA que "a caracteristica
básica de qualquer Federação está em que o poder governamental se dis
tribui por unidades regionais" (O Prefeito e o Município - Ed. Fundação
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Prefeito Faria Lima - 1977, pág. 7). Não escapa ao ilustre pubJicista o
fato de que, na maioria das federações, a distribuição é feita por duas
órbitas de governo: o central e o regional. Observa, entretanto, que, no
caso brasileiro, a Constituição "elevou os Municrpios à categoria de enti
dades autônomas, isto é, entidades dotadas de governo próprio e com
petências exclusivas", o que dá à Federação em nosso Pa~s a peculia
ridade de configurar três esferas governamentais: a nacional, a regional
e a local.

Neste contexto normativo, é evidente que qualquer proposição visan
do afastar os Municrpios da possibilidade de escolher livremente os seus
governantes atenta abertamente contra o principio em causa. Sendo a
Federação, no entendimento unânime dos doutrinadores, uma repartição
de competências polfticas, torna-se inviável o poder central reivindican
do para si a prerrogativa de indicar as pessoas que irão exercer man
dato representativo no âmbito local sem com isto atingir os alicerces
do sistema. Seria isto um flagrante desrespeito ao principio federativo,
porquanto o parlamento nacional estaria, na hipótese, pleiteando governar
os Municípios através de representantes seus, portanto, pessoas que esta
riam, no plano municipal, representando a vontade do poder central.

Acreditamos estar amplamente demonstrado que a escolha dos go
vernantes locais pelo Parlamento afronta medularmente o principio fe
derativo e por isto não pode ser objeto, sequer, de proposta de emenda
constitucional.

Contudo, em síntese, duas sortes de argumentos metajurldicos foram
oferecidos pelo ilustre Relator, Senador MOACYR DALLA, para sustentar
a possibilidade de tramitação daquela matéria, apesar do disposto no ar
tigo 47, § 1Q, da Constituição.

Em primeiro lugar - disse o Impetrante Senador ITAMAR FRANCO
em seu citado requerimento (doc. nl? 7) - investe o Relator contra os
principios reitores da organização polftica do Brasil - república-federati
va - alegando em seu detrimento o que denomina de "conservadorismo
doutrinário", de "fórmulas e principios longevos", de "modelos normatI
vos desconformes com a estrutura de poder e o funcionamento de nossas
instituições na atualidade", condenando a sua "inadequação espãcio
temporal e conceptual às necessidades e circunstâncias da vida brasI
leira hodierna" (sic) repudiando, enfim, o que resolveu conceituar de "es
quemas ferrenhos do constitucionalismo tradicional esclerosado ao longo
do processo histórico, social e poHtico que determinou profundas modifi
cações na sociedade brasileira e mundial". Como solução preconiza o
Relator a instauração de uma nova ordem em substituição ao nosso siste
ma republicano-federativo-representativo quando diz que "urge coragem
civica e descortino para repelir a compressão das fórmulas infaUveis" que
segundo ele provocam o "impasse constitucional".

"Verifica-se, destarte, que o nobre Relator, ao invés de cingir-se ao
exame da constitucionalidade ou não das proposições em causa, passa a
advogar abertamente a mudança do regime, porque entende que a repú
blica-representativa-federativa não mais serve "ao povo na época em que
vive", posto que "esclerosada". Se efetivamente assim entende o Relator,
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o caminho que preconiza não deve circunvalar-se aos estritos limites de
um parecer, mas juntar-se aos que palmilham a estrada larga e clara de
uma Assembléia Constituinte - estuário das aspirações nacionais - onde
teria, então, condições de validamente pugnar pela mudança do regime
republicano-representativo-federativo, sobre o qual se constitui a organi
zação sócio-política do Brasil.

"Em segundo lugar desloca-se o ilustre Relator, arrolando argumen
tos que dizem respeito à conveniência da iniciativa, para justificar a
sua tramitação. Sustenta que a "proposta Anísio de Souza" viabiliza a
coincidência geral dos mandatos eletivos porque ele, Relator, considera
inviável a realização de eleições no corrente ano e, por conseguinte, o
cumprimento do disposto no artigo 209 da Constituição. Como que a
dizer: Já que é inconveniente cumprir o texto constitucional, mude-se a
Constituição. " Seria esta uma fórmula de contornar o que julga ser um
impasse institucional. Ocorre que, aduzindo este tipo de argumento, está
o eminente congressista emitindo juízo subjetivo sobre a realidade na
cional, provavelmente calcado na experiência vivida pelo seu partido.
Este tipo de consideração é totalmente inócuo e incabido no bojo de um
parecer que se propõe a apreciar a constitucionalidade de determinada
medida", diz o primeiro Impetrante.

De todo exposto conclui-se que o parecer não enfrentou o problema
na forma determinada pelo Plenário, bem como não abordou a pendência
de ordem jurfdica quanto à constitucionalidade ou não das emendas em
foco, na forma do disposto no art. 17 do Regimento Comum.

Por esta razão - concluía -, é de ser considerado como inexistente
quanto ao seu objeto.

O ponto de vista aqui esposado permaneceu intangido, desde que;
1Q) o requerimento do impetrante, Senador Itamar Franco (doc. nQ 7), não
foi atendido; e 2Q} porque o nobre Relator - a quem se determinou a
elaboração de um novo parecer, por força da questão de ordem levan
tada pelo douto parlamentar Antônio Mariz - apresentou, 24 horas de
pois, parecer complementar àquele, porém, o mesmo em substãncia e
em conclusão.

Acrescente-se, outra vez, por oportuno, em abono à tese, que: "a
República se baseia na temporariedade dos mandatos políticos" (AFONSO
ARINOS - Direito Constitucional- Teoria da Constituição - pág. 131) e,
por isso, atingida a temporariedade dos mandatos, prévia e anteriormente
fixada - estará, em conseqüência, necessária e automaticamente, atin
gida a estrutura republicana, seus fundamentos, sua base, seus alicerces
e, por tanto, a própria República.

Ainda sobre a temporariedade e prorrogação de mandatos eletivos,
é de bom juizo, face ao relevo do princípio, auscultar a jurisp.rudência
pátria, colhida na Hmpida fonte desse Colendo e Augusto Pretória.

Na Representação nQ 322 - Estado de Goiás - essa Corte, pela
palavra do saudoso Ministro CÂNDIDO MOTA FILHO, assim se pronun
ciou, unanimemente:

"O mandato resulta de uma concepção democrática do poder e
é forma substancial pela qual ele se realiza. Pode ser visto como
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sul generis, porém é, através dele, que o regime representativo se
efetiva. E verificamos que, seja qual for o conceito do MANDATO,
mesmo afastado do Direito Comum, o que ele tem como substancial
é a sua temporariedade, que se anula toda vez que se faz a sua
prorrogação, contra dispositivo de direito expresso. Assim é que
JOHN LOCKE, um dos inspiradores da democracia americana, ao
esclarecer a sua teoria do poder, sustentou que o poder legrtimo é
o poder consentido. Sem esse consentimento, objetivado pela eleição.
não há legitimidade" (Trealise of Civil Govemmenl).

Modernamente, entre os mestres que estudaram os fundamentos da
representação política, está VITOR MANUEL ORLANDO (Diritto Pubblico
Generale, págs. 417 e segs.), que, acentuando o significado da represen~

tação, mostra que, em sua extensão, está só limitada pela temporariedade.
E lembra STUART MILL, que sustenta que o Governo representativo se
exercita através de deputados, que são nomeados periodicamente.

Para avaliar da importância do mandato temporário, basta conside
rar-se que a idéia do mesmo está ligada à idéia de liberdade. Sem tem
porariedade não há liberdade. Já na antiga Atenas, como MONTESQUIEU
assevera (De l'Esprit des Lols, pág. 240, OEUVRES COMPLl~TES, 29 vol.),
o usurpador da soberania, como o estrangeiro que se intromete na as
sembléia popular, era punido de morte. E, em Roma, recorreu a Repú
blica à temporariedade de magistratura eletiva, para melhor fixar seu
caráter democrático.

Dar o debate que se travou, na hora preambular da democracia, quan
do, nos Estados Unidos e na França, se considerou o mandato temporá
rio como substancial.

Nos Estados Unidos, basta a leitura do The Federalist, n9 52, de
HAMILTON ou MADISON, para verificar-se como o problema foi con~

tante preocupação dos patriarcas da Constituição de 1787.

Eis o que RUI BARBOSA escreveu em seu famoso estudo Os Atoe
Inconstitucionais, a fls. 165:

"Os fundadores da Constituição Americana, em cujos senti
mentos se embeberam os autores da Constituição brasileira, envida
ram todos os recursos para estabelecer, nesse instrumento de limita
ção dos poderes, um anteparo sério, não contra o Executivo somente,
mas talvez mais contra as assembléias. Nos governos onde um mo
narca hereditário reúne em suas mãos um conjunto de prerrogati
vas poderosas, desse lado é que está o perigo para a liberdade. Nas
democracias, porém, há mais de um século, foi demonstrado por
MAOISON que "é contra a arrojada ambição dos corpos represen
tativos que o povo deve observar a maior das desconfianças e es
gotar absolutamente as precauções". A mais grave das contingên
cias, nesse regime, e a mais provável, "está nas usurpações da le
gislatura, que, conglobando todo o poder nas mesmas mãos, seria
origem de uma tirania semelhante à das usurpações administra
tivas."

308 R. Inf. Jegi,l. Bra.ília a. 17 n. 68 out./cIa:. 1980



Em França, muito embora dentro de outra atmosfera histórica, a
poHtica, mostra o velho SMEIN (Eléments de Drolt Constitutionnel, pág.,
634) a mesma preocupação em torno do mandato polftico. Já a Consti
tuição francesa de 3 de setembro de 1791, elaborada no entusiasmo ra
dicai pela soberania das assembléias, em suas disposições gerais, limi
tava o Poder Legislativo e estabelecia, em seu art. 39, que esse poder
se exercita por "tempo determinado".

Na discussão da Constituição de 1793, onde se ouviam as vozes
de DANTON, SAINT-JUST e ROBESPIERRE, o Relator do projeto, o
Deputado HI:RAUT, para põr em realce o caráter representativo do re
gime, refere-se à posição do mandatário que tem o seu mandato por
prazo certo, para estar sob fiscalização do povo.

CARR!: DE MALBERG, que analisou em nossos dias, demoradamente,
a relação jurfdica entre o eleitor e o eleito em sua Teoria Geral do Estado,
págs. 922 e segs., conclui assim:

liA assembléia de deputados representa a Nação enquanto tem
poderes de querer por ela."

E acentua, logo a seguir:

"O representante tem o seu poder pela Constituição."

Aliás, todos os mestres estão de acordo nesse sentido, seja um
DUGUIT ou seja um JELLlNEK. Este considera a representação no plano
jurfdico e mostra, citando o exemplo do REICHSTAG alemão, que, sem a
expressão eleitoral do povo como' órgão primário, não vive legitima
mente a representação (La Dottrina Generais dei Diritto dello Stato,
pág. 156).

O mandato tem, pois, sempre, um limite e ele não pode ser, de
forma alguma, prorrogado por quem o exercita para o seu próprio exer
cício. porque isso seria desconhecer a realidade especfflca e jurrdica
do mandato. E nesse passo, o mandato de direito comum se ajusta e se
confunde com o político, no sentido de que o ato praticado, além das
forças do mandato, não vincula o mandante, que o desconheceu.

Ainda agora, em 1946, escreveu EMILlO CROSA:
"A representação não pode ser conduzida perpetuamente ou

fiduciariamente nem por uma pessoa, nem por uma assembléia: o
cesarismo, a ditadura, o totalitarismo não podem justificar-se assim
como uma investidura provinda do povo. Ninguém pode gabar-se
de ser, por direito de representação, o próprio povo e de substituf
lo no exercrcio de poderes fundamentais e, especialmente, no exer
creio das funções legislativas" (Rassegna di Oirltto Pubblico. an!
1, 1946, fase. 11, págs. 93 a segs.)

Não fugimos, na Monarquia, a essa preocupação, sob a influência
dos teóricos franceses da Monarquia constitucional. E o prazo do man
dato eletivo foi consagrado pela Constituição de 1824, que o fixou no art.
17, em quatro anos para cada legislatura.

Ao comentar esse artigo, PIMENTA BUENO escreveu:
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"Desde que não fossem eleitos pelo povo, desde Que não tives
sem de olhar para a sua ação e reprovação, deixariam de ser ex
pressão do seu pensamento, de opinião nacional" (Direito Público
Brasileiro, págs. 51 e 52).

A República que ordenou duas franquias liberais, nos exemplos do
federalismo e do presidencialismo americanos, tinha que generalizar a
regra em representação e de sua temporariedade. E assim o fez, esta
belecido. pelo art. 1Çl da Constitu ição de 1891, o reqime representativo,
fixando, em seguida, os prazos para os cargos eletivos. Mas não ficou
ar. O fecho, que é sobre a reforma constitucional (pelo § 49, do art. 90),
teve uma limitação: "Não se poderão admitir como objeto de deliberação,
no Congresso, projetos tendentes a abolir a forma republicano-federativa,
ou a igualdade de representação dos Estados no Senado."

Comentando essa passagem, JOÃO BARBALHO diz:

"Quanto à forma republicana, já no seu art. 69, § 2Çl, nossa
Constituição se tinha dela mostrado ciosa, autorizando os poderes fe
derais a lnter\lirem, até por meio das armas, nos negócios pecu\\ares
dos Estados, para manter-se esse característico essencial da nossa
organização política" (Constituição Federal Brasileira, pág. 507).

E foi, justamente, o zelo pelo mandato limitado pela Constituição
que levou RUI BARBOSA, na obra citada às págs. 25 e seguintes, a
ministrar lição memorável, ensinando:

"O governo da Inglaterra seria, em principio, e de fato, o despo
tismo do parlamento. O regime americano é a antrtese deste. .• No
sistema dos Estados Unidos, ao contrário, servindo-me de expres
são de um publicista francês a respeito, ° poder leg\slati\'o é obra
da Constituição."

LABOULAYE, que RUI BARBOSA recorda, nesse passo, dizia aos
constituintes franceses de 1871, que todo o sistema porrtico americano
assenta no principio que há uma lei a que o legislador está submetido.
Essa lei, dirigida contra a onipotência das assembléias, é a Constituição.

Por sua vez, escreveu ainda RUI BARBOSA:
"O que discrimina a forma republicana, com o epíteto adicional

de federativa, não é a coexistência dos três poderes. indispensáveis
em todos os governos constitucionais, como a República e a Monar
quia. I: sim, a condição de Que, sobre existirem os três poderes, in·
dispensáveis a todos os governos constitucionais, como o Legisla
tivo, o Executivo e o Judiciário, os dois primeiros derivam da elei·
ção popular" (O art. 49 - Da Constituição e InterVenção n8 Bahia,
pág.54).
Um outro teórico de nossa República, ASSIS BRASIL, em sua De-

mocracia Representativa, pág. 123, escrevendo sobre o mandato impe
rativo, diz:

"O remédio que o povo tem contra os possiveis desvios de
seus representantes não pode ser o mandato imperativo, que, além
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de ser antijurfdico, acanharia a inteligência e ação deste... Este
remédio é a temporariedade."

E quem percorre todas as Constituições democráticas encontra,
como da essência do mandato poHtico, a sua temporariedade. Como acen
tuou RUI, debruçado no exemplo americano, "a posição do legislador
é a de um mandatário, cujos poderes precisos estão rigorosamente des
critos no instrumento tormal do mandato. Esse instrumento é a Constitui
ção. Se os atos perpetrados pelo comissário, fora das instruções do co·
mitente, não obrigam, claro está. que não podem obrigar o povo leis
decretadas pelo poder ordinário além dos limites constitucionais" (ob.
cit., pág. 69).

Não necessito continuar a entileirar aqui as lições dos mestres d:e
Direito Público sobre esse ponto, para evidenciar que o problema da
prorrogação do mandato temporário está vinculado ao da representa
ção e, assim, ao regime republicano. Não é demasiado, contudo, o con
siderar-se que essa verdade se mostra inequívoca, principalmente por
que, pela apreciação da temporariedade do mandato, se podem distin
guir os sistemas de governo. O parlamentarismo inglês é aquele em que
o termo do mandato se resolve pela dissolução parlamentar e o presi
dencialismo norte-americano é aquele em que o termo do mandato está
fixado na Constituição. No primeiro, o Executivo, como diz BACHEOT,
é uma comissão do Parlamento; no segundo, o Executivo é eleito pelo
povo. (BERNARD SCHWARTZ, American Constitutlonal Law, 1955, pág.
49).

Está, desse modo, a temporariedade, na essência da forma repu
blicana de governo. Sem temporariedade não há representação, porque
todo poder que vem do povo e em seu nome é exercido deixa de vir do po
vo, para consagrar-se como poder onipotente do representante.

Quem exercita um mandato eletivo por um determinado prazo tem
o seu mandato configurado por esse prazo. Prorrogá-lo é frustrar a sua
índole representativa; é retirar do mandato as condições e as qualida
des de mandato e proporcionar, com isso. o desrespeito à Constituição,
como neste caso, transformando a eleição direta em indireta.

"Revista-se o ato legislativo desta ou daquela forma, inspire·se neste
ou naquele intuito, o que ele não pode é alterar a teoria da Constitui
ção federal, porque isso seria proclamar que o representante sobreleva
se ao povo que representa e à lei criadora da representação política.
Trata-se de ponto em que RUI BARBOSA insiste e repisa a todo o ins
tante. "Dizem - escreveu ele - que o corpo legislativo é jujz constitu
cional de seus próprios poderes e que a sua maneira de interpretá-los é
obrigatória para os outros ramos do governo. Mas podemos revidar que
tal presunção não é natural, desde que nenhuma cláusula da Constituição
deixa inferi-Ia. Fora supor que a Constituição tivesse em mira habilitar
os representantes do povo a substituírem pela sua vontade a de seus
comitentes" (pág. 170, ob. cit.).
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E é por isso que a forma republicana e a temporariedade das fun
ções eletivas constituem, ao mesmo tempo, princlpios constitucionais,
conforme o art. 79, VII, letras a e c, da Constituição atual.

Como a Constituição de 91, como a de 34, ela tem sua parte intan
gível, pois o art. 217, em seu § 69, diz: "não serão admitidos, como obje
tos de deliberação, projetos tendentes a abolir a Federação ou aRe
bública".

E assim prossegue:

"Não há como, portanto, deixar de apreciá-los no alcance de
seus termos. A forma republicana e a limitação dos mandatos cons
tituem elementos, como vimos, que dão estrutura orgânica à Cons
tituição. Sem eles, ela perderia o seu significado, a sua unidade e
seu fim último" (in Rev. Dir. Administrativo - Vol. 56 - 1959, pAgs.
301/304).

Na mesma assentada de julgamento, assim se manifestou o Emi
nente Ministro HANNEMANN GUIMARÃES: Não se pode "admitir que
lei, com eficácia retroativa, prorrogue mandato que, por força da lei vi
gente, tinha duração determinada" (in Rev. Dir. Administrativo - Vol.
56 - 1959, pág. 306).

Antes, constavam da Representação da Douta Procuradoria-Geral
da República, que propiciou o citado pronunciamento dessa Suprema
Corte, o ponto de vista e a fundamentação abundante do seu titular, ao
tempo, jurista CARLOS MEDEIROS SILVA, os seguintes trechos:

"Para RUI BARBOSA "a forma republicana é a eleição do Chefe
do Estado pelo povo". Disse o mestre: "Basta que o povo não eleja
o Governador, para que cesse de existir, no Estado, a forma repu
blicana" (Comentários à Constituição Federal Brasileira, coligidos'
por H. PIRES, vol. I, pAgs. 170 e 172).

JOÃO BARBALHO (Comentários, 1902, pág. 23), para definir o
que seja forma republicana, reporta-se a MADISON em artigo com
pilado no Federallst (cap. 39), segundo o qual "governo republica
no é aquele em que todos os poderes procedem direta ou Indireta
mente do povo, cujos administradores não gozam senão de poder
temporário, a arbítrio do povo ou enquanto bem procederem ... "

E adianta mais:
"Como se vê, os mais autorizados comentadores da Constitui

ção de 1891, cujo texto só aludia à "forma republicana federativa"
(art. 69, § 29), nos primórdios do regime republicano, entendiam que
a eleição popular era o único meio adequado ao provimento das
funções polfticas dO governo. Atualmente o texto correspondente
(art. 79, Vil, a), é ainda mais explfcito; exige que além de republicana
a forma do governo seja representativa.

Entre nós os problemas da representação mereceram estudos es
peciais de ASSIS BRASIL (Democracia Representativa, 1893); e de
GILBERTO AMADO (Eleição e Representação, 1931).
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JOHN LOCKE, nos albores da democracia que impregnou os
regimes polrticos do Ocidente, no último século, já verberava as usur
pações que denominava "conquista doméstica" (Ensayo sobre et
Goblerno Civil, trad. mexicana, pág. 130).

RODOLPHE LAUW adverte que a idéia de representação é de
suma importância nas democracias. "lei (no regime democrático)
elle est le fondemant essentie! de la structure politique de l'EtaL ..
(omissis) ... Justice des massas, dom ine an tous sens, la position de
tous les organes sans exception, ainsi donc aussi la position de
la majorité momentanée des adultes" (La Oémocratie, 1933, pág.
132).

Em trabalho recente MAURICE DUVERGER afirma:

"la théorie de la représentation est la clef de voOte des
démocraties classiques. En fait, le régime représentatif et le
régime démocratique sont dévenus synonymes dans la termi
nologie occidentale (Esquissa d'une Théorie de la Représenta
tion Politique", in L'Evolution du Oroit Publique., Etudes en I'Hon
neur D'AquUle Mestre, 1956, pág. 211).

Em verdade, segundo GUGLlELMO FERRERO, "os princípios
de legitimidade são justificações do poder, isto é, do direito de
mandar" (O Poder, trad. bras. 1945, pág. 28).

A representação poHtica, outrossim, segundo o texto vigente
(art. 134), tem, como fonte normal e indeclinável, o SUFRÁGIO UNI
VERSAL E DIRETO. Não é admissível, portanto, a escolha, para cargo
eletivo, por outra forma que não seja a do sufrágio universal e di
reto, salvo hipótese prevista na própria Constituição federal (in Rev.
Oir. Administrativo - Vol. 56, págs. 307/308).

A matéria, porém, já nem era nova em outra esfera de poder, pre
cisamente no seio do Legislativo. Em 1957, o ilustre Deputado Esmerino
Arruda, de quem o nobre Deputado Anísio de Souza é êmulo, discípulo
e seguidor espiritual, apresentou Emenda Constitucional, que tomou o
n~ 16/57, objetivando promover a coincidência, pera duração uniforme
de cinco anos, de todos os mandatos eletivos na União, nos Estados, no
Distrito Federal e nos Municípios, mas que, em última análise, prorrogava
mandatos legislativos em curso.

O Plenário da Câmara dos Deputados, atendendo a Requerimento
do preclaro Deputado Rui Santos, solicitou a audiência prévia da Co
missão de Constituição e Justiça, sobre argüição de inconstitucionalidade
que inquinava dita Emenda.

Para relatar a matéria na aludida Comissão, foi designado um dos
mais perfeitos homens públicos de toda a História política do Brasil, cuja
memória a Nação reverencia com respeito e saudade, até hoje e para
sempre: o então Deputado Milton Soares Campos.

Seja lícito ao impetrante, Senador Itamar Franco, destacar que o
destino lhe impôs a grave responsabilidade de suceder, no Senado, a
Milton Campos, ocupando-lhe a cadeira com que Minas presenteara o
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Pars e a República. Por isso, também, honra-se-Ihe a memória através da
presente impetração.

MILTON CAMPOS, naquele ensejo, emitiu luminoso Parecer, que
concluía "para que a resposta da Comissão à consulta do Plenário fosse
que a Emenda n9 16/57 NAO DEVIA SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO"
(sic) (doc. j. n9 4).

O Parecer, pelo valor jurídico, por sua sabedoria, pelas lições repu
blicanas de Direito Constitucional, merece se destaque nestes perenes
ensinamentos:

"O fundamento da argüida inconstitucionalidade prende-se ao
§ 69 do art. 217 da Constituição, que, ao disciplinar o poder de emen
da atribuído ao Congresso Nacional, declara: "Não serão admitidos
como objeto de deliberação projetos tendentes a abolir a Federa
ção ou a República."

Argumenta-se que a República tem como caracterfstica essen
cial a temporadedade dos mandatos. Se se permitir a prorrogação
por dois anos, implicitamente se admitirá a prorrogação por dez ou
vinte anos, ou se permitirão as prorrogações sucessivas.

Estará, assim, ferido o princípio republicano.

Que a temporariedade dos mandatos eletivos é essencial à idéia
de República, eis o que não pode padecer dúvida e dispensa, mesmo,
a invocação das lições dos mestres de Direito Público. Ainda há poup

co, decidindo a Representação n9 322 do Estado de Goiás, o Supremo
Tribunal Federal proclamou, pelo voto do relator Sr. Ministro CAN
DIDO MOTTA FILHO: "Está a temporariedade na essência da forma
republicana de governo".

Sem temporariedade não há representação, porque todo poder
não vem do povo e em seu nome é exercido, deixa de vir do povo
para consagrar-se como poder onipotente do representante.

Dir-se-á que, no caso, não se fere o principio da temporarie
dade. O que há é um pequeno acréscimo no prazo dos mandatos, no
propósito de obter-se um sistema de coincidência em eleições gerais.
A prorrogação, assim, não ameaça a temporariedade, nem mesmo
a preferência republicana pelos mandatos curtos e, se os atuais
se prorrogam, é apenas como condição para se atingir a duração
coincidente, reclamada pelos interesses nacionais.

Outras prorrogações ulteriores, que acaso se tentassem sem os
mesmos motivos de excepcional relevância, é que poderiam signifi
car a ilimitação dos mandatos no tempo, e só ai é que se caracteri
zaria a infração ao art. 217, § 69, da Constituição.

A isso se poderia responder que a violação constitucional não
se configura pela fração do tempo da prorrogação, e sim pela prorro·
gação em si mesma. Surge aí um conflito de princípios, e não im
porta que a infração seja modesta na sua quantidade, uma vez que
pela sua natureza, pela potencialidade de suas conseqüências, fique
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sacrificado o princfpio constitucional, considerado também na sua
natureza e não nos resultados da lesão que venha a sofrer.

Há, porém, aspectos de mais relevo no caso, e é que a República,
entre nós, está associada à idéia de democracia representativa. A
República, que se fundou em 1889 e que se manteve em 1946, não é
qualquer república, com o sentido que arbitrariamente se escolha
entre os variados conceitos que nos apresenta a ciência política. A
Assembléia Constituinte, ao se reunir em 1946, tinha em mira "or
ganizar um regime democrático", e para isso decretou a Constitui
ção, como está escrito no respectivo preâmbulo e melhor se acentua
no art. 19: "Os Estados Unidos do Brasil mantêm, sob regime re
presentativo, a Federação e a República. Todo poder emana do povo
e em seu nome será exercido."

Esse princfpio fundamental, atribuindo enfaticamente ao povo
a origem e o exercício do poder político através do regime represen~

tativo, seria, sem dúvida, atingido pela emenda em exame.

Deputados, Senadores, Governadores e Vereadores, isto é, o
Poder Legislativo e o Poder Executivo da União e dos Estados, bem
como os órgãos correspondentes dos Municípios, haviam sido desig
nados pelo povo para um mandato de prazo certo, a terminar em
1958. Era a limitação, no tempo, da representação e do mandato.
Além dar, não haveria mandato nem representação e a prorrogação
teria sido feita sem poderes, significando uma usurpação, pois é evi
dente que só pode prorrogar um mandato aquele que o pode estabe
lecer, e não aquele que o exerce por tempo limitado.

Estaria, assim, o Congresso Nacional se substituindo ao povo
como fonte do poder público e a subversão das bases da ordem po
!rtica nacional seria completa. Primeiro, a prorrogação, depois a sub-
versão - eis o itinerário que seria percorrido. E nem se diga que a
emenda seria votada corretamente por serem os votantes, no mo
mento de votar, representantes legltimos, e não estarem inibidos de
determinar a prorrogação, porque isso dependeria de proibição ex
pressa que não consta do art. 217, § 69, da Constituição.

Quanto ao aspecto ÇJeral da objeção, vale a pena recordar re
cente lição de EMILlO CROSA, citada no voto já referido do Ministro
CÂNDIDO MOTIA FILHO: "A representação não pode ser conduzida
perpetuamente ou fiduciariamente nem por uma pessoa nem por uma
assembléia. O cesarismo, a ditadura, o totalitarismo não podem justi
ficar-se, assim, com uma investidura provinda do povo. Ninguém
pode gabar-se de ser, por direito de representação, o próprio povo
e de substitui-lo no exerclcio de poderes fundamentais, especialmente
no exercício das funções legislativas."

Efetivamente, se a representação só pode provir do povo, será
necessariamente para ser exercida nos termos e nos prazos em que
foi outorgada. O mandato, portanto, não é amplo e irrestrito, mas é,
antes, rigorosamente limitado. A nação delega funções a seus repre
sentantes, mas conserva a soberania. Como bem se exprime o pro-
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fessor BERLlA, "os eleitos são os representantes da nação soberana
e não, em caso algum, os representantes soberanos da nação" (ad.
BURDEAU, Tralté de Sclence PoIftlqua, Paris, 1950, 11I, pég. 248, no
ta 3).

Assim, se é certo que, no momento de votar a emenda em causa,
os representantes seriam legítimos, não menos certo é que, atri
buindo-se um mandato além do prazo para o qual o povo os esco
lheu, eles perderiam a condição de representantes, porque usurpa
ram uma função que não lhes foi delegada e que permaneceu com
a soberania popular.

Também não colhe dizer-se que, titular do poder constituinte
através do poder de emenda, o Congresso Nacional ordinário s6 é
embaraçado no exercício dessa competência pelas limitações expres-
sas no art. 217 da Constituição e entre essas limitações não esté a
que impede a prorrogação.

Vimos que essa limitação existe, porque, no caso, ficaria atin
gido o princípio republicano representantivo, que é o que tem em vista
o texto do § 6Çl do referido art. 217. Mas, além disso, é preciso r~

cordar que o poder de emenda constitucional está, pela sua natureza,
condicionado sempre nos princIpias fundamentais informativos da
ordem institurda.

t conhecida e geralmente ensinada a distinção entre o poder
constituinte originário e o poder constituinte derivado constiturdo ou
institurdo, segundo os vários nomes que se dão ao poder de reforma
constitucional. O primeiro é soberano, porque exercido num FIAT
polftico, não encontra limites a sua missão de criar a ordem viva.
O outro, que se exerce em caráter normal dentro de uma ordem
política soberanamente estabelecida, é por natureza limitado, seja
pelas restrições expressas no texto da Constituição, seja no que esta
contenha de tão fundamental que sua alteração signifique mudança
profunda e desfiguradora nas inspirações pol/ticas e sociais dominan
tes. Essas alterações tomam o caráter revolucionário que é inerente
ao poder constituinte originário, mas escapa ao simples poder revi
sor. "Uma Constituição, ensina BURDEAU (09. clt., pág, 256), não é
apenas a descrição dos mecanismos governamentais, mas encerra
uma idéia de direito incorporada em seu texto a Ululo de escala de
valores filosóficos e sociais que ela enuncia como prlncrplo de ação
coletiva. Alterar essa idéia de direito ou substitur-Ia por outra não
é uma função estatal, que se possa atribuir a um órgão do Estado,
ainda que seja o órgão revisor. Ela só pode pertencer ao poder fe
deral que está acima do Estado, como está acima do poder de que
o Estado é apenas uma forma: soberano."

Ora, já foi visto que, a partir do preâmbulo e do art. 19 da Cons
tituição brasileira de 1948, institui uma ordem política fundamental~

mente democrática e representativa, definida peja origem do poder no
povo e s6 no povo. E não haverá nada mais antipopular e, portanto,
mais afrontoso a essa concepção popular da ordem polltica do que
subtrair do povo, transferindo para outro órgão não soberano o poder



de constituir mandatos ou prorrogá-los, pois prorrogá-los é o mesmo
que constitur-Ios a partir da extinção normal de seu prazo.

Cabe aqui antecipar resposta a uma aparente contradição. Como
considerar inconstitucional uma simples prorrogação de mandatos
eletivos por dois anos e, entretanto, admitir a inconstitucionalidade
de uma reforma de muito maior envergadura, como é a emenda par
Iamentarista?

Não há contradição alguma porque, vista na sua natureza e não
na sua importância, a prorrogação de mandatos tem com a Consti
tuição uma incompatibilidade que não ocorre em relação ao sistema
parlamentarista. Parlamentarismo e Presidencialismo são técnicas de
organização do governo e não regimes políticos, e caracterizam-se
pelo modo como se organiza o Poder Executivo e se ordenam as
relações com o Poder Legislativo. Assim, a substituição de uma téc
nica por outra não afeta o regime democrático, o qual, em qualquer
dos dois, continuará sendo republicano, federativo e representativo,
sem atingir a origem popular do poder polrtico.

Por ar se vê, aliás, que, mesmo admitida a limitação implícita
ao poder da reforma, não se paralisará a ação constituinte do Con
gresso Nacional, a qual se poderá exercer em numerosos pontos
que reclamam emendas da mais alta importância, sem afetarem, to
davia, a substância da ordem polftica fundamental instituída. Nem
seria legrtimo multiplicar essas limitações não expressas que, ao
contrário, hão de ser deduzidas com rigor e honestidade de interpre
tação, dada a natural dificuldade de sua fixação sistemática. Os pró
prios adeptos dos limites implícitos hesitam quando tentam enqua
drá-los num esquema prévio (v. NELSON DE SOUZA SAMPAIO, O
Poder de Reforma Constitucional, Bahia, 1954, pág. 93). Mas, em
face do regime nacionar, dificilmente haveria justificativa para a vio
lação, através do poder revisor, do núcleo fundamental da idéia de
mocrática, republicana e representativa, que o povo brasileiro, por
seus representantes em Assembléia Constituinte originária, escolheu
como inspiração de sua vida coletiva.

Dissemos que a interpretação fiel aqui defendida não impede
grandes reformas constitucionais de que o Pars precise. Fora dela,
não poderá haver transformações revolucionárias, sob pretexto de
emenda à Constituição.

Ninguém detém as "inspirações loucas da História", como
TROT5KI chamava as revoluções. Mas ar estarfamos em domrnios
metajurrdicos, que não justificariam a audiência dessa Comissão Téc
nica de Constituição e Justiça. Terramos que lamentar, todavia, a
mesquinha proporção entre a violação constitucional representada
pela emenda e o mofino resultado dela decorrente, a saber: a miúda
usurpação da vontade do povo para determinar um biênio de excesso
nos mandatos eletivos.

A não ser que se trate de primeiro e discreto passo de um pro
cesso revolucionário. Percorrer-se-ia, então, o itinerário já referido:
primeiro, a prorrogação; depois a subversão.
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Efetivamente, um parlamento prorrogado, que passaria a haurir
seu poder e sua força, não do povo, mas de si mesmo, inverteria a
fórmula de BERLlA e evoluiria de representante da Nação soberana
para representante soberano da Nação. Criar-se-ia, se para isso sur
gissem os grandes rrderes com missão revolucionária, a atmosfera
convencional das crises tumultuárias, proprcias, como ensina a His
tória, às grandes transformações.

Mas, evidentemente, não é isSQ que pretende a emenda. O que
ela quer é apenas a prorrogação com a singela conseqüência do
pequeno saldo de permanência a favor dos atuais detentores dos
cargos eletivos. E, sob esse aspecto, a emenda não é propriamente
revolucionária. ~ apenas inconstitucional."

E assim concluiu o grande estadista e jurista mineiro:

"Daí o meu parecer, sob censura, para que a resposta desta Co
missão à Consulta do Plenário seja que a Emenda n9 16/57 não deve
ser objeto de deliberação." Sala Afrânio de Melo Franco, maio
de 1958. MILTON CAMPOS - Relator (Diário do Congresso Nacional
- Seção 1- 10 de junho de 1958, págs. 3357/58).

Mas, o assunto, que não se esgota na esfera legislativa, já mereceu
outros exames nesse e desse Pretório Excelso, a saber: na Represen
tação n9 477 (de 1962) do Estado da Guanabara; no Recurso em Mandado
de Segurança n9 9.558, de 1964, também da Guanabara; e na Represen
tação n9 650, de 1965, do Estado de Minas Gerais.

Do primeiro julgamento (Representação n9 477/62), dos arrolados
neste item é de se destacar:

O Sr. Ministro VICTOR NUNES assim se expressou:

"O problema é saber se alguém pode dar mandato a si mesmo.
Deputados eleitos com mandato de duração certa ampliaram essa
investidura, mas não há preceito da Constituíção Federal, nem prin
crpio constitucional algum que ínstitua essa competência em seu
favor,"

"Pela Constituição Federal, não há mandato politico sem limite
de prazo."

Acrescenta o Ministro VICTOR NUNES que:

"O princrpio de que não há poder sem representação, sem inves
tidura expressa do povo, é tão fundamental em nosso regime que,
de entre as próprias emendas que a Constituição Federal admite
sejam feitas ao seu texto, foram exclurdasas que importem supressão
do regime republicano (no sentido de regime representativo). Se, ama
nhã, o Congresso Federal, pelo processo de reforma da Oonstituição,
prorrogasse o próprio mandato, evidentemente, estaria negando o
regime republicano; do contrário, não seria regime republicano, no
sentido em que a Constituição usa esse qualificativo, mas uma auto-

318 R. Inf. legi.l. Bra.ília o. 17 n. 68 oul./dez. 1980



cracia" {in Revista Trim. Jurisprudência - Supremo Tribunal Federal
- vol. 21 - Ano 1962 - págs. 7,8, 9 e 11}.

No mesmo julgamento, o Sr. Ministro GONÇALVES DE OLIVEIRA sus
tenta seu voto com a seguinte elucidação:

"Os Estados, segundo a Carta Magna, se regerão pela Consti
tuição e lei que adotar, mas, observados os princípios estabelecidos
nesta Constituição (art. 18). Entre esses princípios está o da "forma
republicana representativa", a saber, eleição pelo povo da Câmara.

Veja-se a respeito o modelo, o dispositivo a ser observado, refe
rente à Câmara dos Deputados, o artigo 56 da Constituição Federal:
"A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo,
eleitos segundo o sistema de representação proporcional pelos Es
tados, pelo Distrito Federal e pejos Territórios." E o artigo 134: "O
sufrágio é universal e direto; e fica assegurada a representação
proporcional dos partidos políticos ... "

A forma republicana representativa (artigo 79, VII) é cânone de
ordem constitucional obrigatório para as assembléias dos Estados ao
elaborarem as respectivas Constituições, assim como o é a eleição
direta dos representantes (artigo 134). E na hipótese, entretanto, Se-
nhor Presidente, houve eleição dos representantes pelos próprios re
presentantes ...

Já na vigência da Carta de 91, discursava o maior dos nossoS'
constitucionalistas que a "forma republicana" se caracterizava pela
eleição do Governo, chefes do Executivo e Assembléias, por eleição
popular.

Pontificava, então, o excelso jurisconsulto:

"Que nos privando a nós da liberdade política, consistente,
em resumo, na faculdade constitucional, prometida ao cidadão
livre, de eleger o seu GOVERNO, em cometendo esse atentado,
os Governos arbitrários se arvoram em senhores do terreno,
donde as Constituições modernas estabelecem as liberdades in
dividuais." (RUI BARBOSA, Comentários à Constituição Federal
Brasileira, volume I, pég. 51.)

E, a seguir, definia o egrégio constitucionalista "a forma repu
blicana", hoje referida no artigo 79, VII, letra e, do Estatuto Funda
mental:

"O que discrimina a forma republicana, com ou sem epíteto
adicional de federativa, não é a coexistência dos três poderes, in
dispensáveis em todos os governos constitucionais, como a re
pública ou a monarquia. ~ sim a condição de que, sobre existi
rem os três poderes constitucionais, o Legislativo, o Executivo e
o Judiciário, os dois primeiros derivem, realmente, de eleiçio
popular" (ob. cit., loc. cit.).
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Ora, estabelece a Constituição Federal que ficam os Estados su
jeitos à intervenção se não observam, nas suas Cartas, "a forma re
publicana representativa" (art. 79, VII, letra a).

E culmina por dizer que:

"A função parlamentar só pode derivar por eleição em vir
tude de exigência constitucional desenganada, da "forma repu
blicana representativa''', inscrita na Constituição" (in Revista Tri·
mestral de Jurisprudência, do Supremo Tribunal Federal - vaI.
21 - Ano 1962, págs. 12 e 14).

O Sr. Ministro VILLAS BOAS, no seu voto, assim se expressa:

"Pode haver homens com o trtulo de representantes do Povo
que, realmente, não representam o Povo. Não obstante, é e será,
nesta República, a vontade popular, imponderável mas sempre sen
sível, apesar das nossas deficíências, que comunica essa força miste
riosa de que se nutrem as nossas caras Instituições."

E mais:

"O próprio Congresso Nacional, que a qualquer momento, salvo
em estado de sítio, pode exercer função constituinte, não tem a fa
culdade de prorrogar o seu mandato, à revelia do Povo de quem
todo poder emana. Se o fizer, terá desferido um golpe de estado,
sujeitando a Nação aos riscos da sua gravíssima atitude" (in RevIsta
Trim. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - Ano 1962
- vol. 21, págs. 16/17).

O Sr. Ministro PEDRO CHAVES também assinala naquele julgamen
to que:

"Se as funções eletivas são necessariamente limitadas no tam
po, a outorga do mandato conferido pela revelação da vontade po
pular pelas urnas traz em seu bojo a vinculação necessária à sua
duração e desaparece pelo termo final" (in Revista Trim. Jurispru
dência do Supremo Tribunal Federal- vor. 21 - Ano 1962, pág. 20).

Do segundo julgamento (Recurso em Mandado de Segurança núme-
ro 9.558 - Guanabara), seria imperdoável não se mencionar a liçãO
do Ministro VICTOR NUNES:

"Já temos dois dispositivos da Constituição, dos quais resulta
a intangibilidade dos mandatos: aquele segundo o qual todo o poder
emana do povo, e este outro que compete aos Estados se organizarem
com observância do regimen representativo, em cuja base estã o
mandato poHtico.

Além disso, em duas oportunidades concretas, a Constituição
previu o problema da transformação politica de unidades da Federa
ção, e em ambas mandou respeitar integralmente os mandatos exis
tentes à época da transformação" (in Arquivos do Ministério da Jus.
tiça e Negócios Interiores, vol. 89 - Ano XXII - págs. 189/190).
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E, finalmente, do terceiro pronunciamento desse Altrssimo Colégio
Judiciário (Representação n9 650/65) não se pode omitir os excertos que
extraímos.

~ da pena do lúcido Ministro GONÇALVES DE OLIVEIRA, na Repre
sentação n9 650, que declarou a inconstitucionalidade do art. 39 da Lei
Constitucional n9 13 do Estado de Minas Gerais:

"O Supremo Tribunal, em memorável acórdão de que foi Relator
o nosso Eminente colega Ministro CÂNDIDO MOTIA FILHO (Repre
sentação n9 322, de Goiás, julgada em 18-9-57), firmou sua juris
prudência no sentido de que a prorrogação de mandatos fere a for
ma republicana representativa e o princípio democrático da tempo
rariedade das funções eletivas.

O então Procurador-Gera~ da República, Dr. CARLOS MEDEIROS
SILVA, também naquele caso, impugnara com veemênci'a a lei cons
titucional goiana: "Na prorrogação do mandato, disse o Procurador
Geral de então, visa-se a pessoa determinada, e o ato que a confere
emana de corpo eleitoral restrito que, segundo a Constituição federal,
não tem poderes para substituir ao eleitorado geraL" E o egrégio Re
lator, em voto magistral, apoiado por todo o Tribunal, acentuou que
quem exercita um mandato eletivo, por determinado prazo, tem o seu
mandato configurado por esse prazo. Prorrogá-lo é frustrar a sua
índole representativa: é retirar do mandato as suas condições e as
suas qualidades inerentes e proporcionar, com isso, o desrespeito à
Constituição. O mal')datário atraiçoa, porque o substitui, sem pode
res.

Naquela oportunidade o eminente Ministro LUIS GALLOTIt acen
tuara, com agudeza, que tal prorrogação, quanto ao Governador e
Pref'eitos, constitui ofensa ao princípio da inelegibilidade para o pe
ríodo seguinte, seja ele qual for, pois o que ocorre é uma eleição
para outro período, ainda que reduzido. E alertando os futuros jul
gadores para a decisão histórica, então tomada, assim terminou
S. Exljl o seu douto pronunciamento: "O que estamos julgando hoje
não é apenas o caso de um Estado da Federação. Estão em causa
a predominância do princfpio republicano represent'ativo em nossa
pátria e o resguardo de um mínimo de moral política, sem o qual
as nossas instituições democráticas afundarão no desprestíg'io e na
ruína e cedo teríamos de deplorar o seu naufrágio."

Diz ainda que:

"Tem o Supremo Tribunal Federal poder para nul ificar essas
leis constitucionais ou emendas constitucionais estaduais, em louvor
do princípio repubNcano representativo e da "temporariedade das
funções federais correspondentes" (in Rev. Dir. Adminnmattvo - vai.
83 - Ano 1966, pãgs. 135/136).
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Também o Sr. MINISTRO EVANDRO UNS ali pontificou:

"Dentro do princípio federativo, que nos rege, a prevalência da
emenda federal é indiscutível. O mais é artifício, que não pode pros
perar.

Além disso, o legislador constituinte federal obedeceu ao prin
cípio que está no pórtico da Constituição, de que todo o poder ema
na do povo. E essa emanação só pode resultar do voto direto, secre
to e universal, que é outro prrncípio de nosso sistema constitucional"
(ob. cit., pág. 137).

Neste histórico julgamento, é da lavra do Sr. MINISTRO LUfS GAL
LOTII a seguinte manifestação, com que encerra essa consagração do
princípio da integridade dos mandatos eletivos:

"Ao votar em 1957 na Representação n9 322, em que o Supremo
Tribunal, unanimemente, julgou inconstitucional a emenda que pror
rogara o mandato do Governador de Goiás, acentuei que, entre os
princípios cuja obediência a Constituição federal impõe aos Estados,
se incluem: a proibição de reeleição de Governadores e Prefeitos pa
ra o período imediato (art. 79, nÇ) VII, d, e art. 139, nÇ)a 11 e 111); o sufrá
gio universal e direto (art. 134); a competência privativa da União
para legislar sobre direito eleitoral (art. 5Ç), XV, a, e art. 6Q).

Acrescentei, então: Prorrogar a Assembléia Legislativa um man
dato em curso é coisa 'inteiramente diversa de fixar o período do
mandato para o qual deverá ocorrer a eleição. A primeira hipótese
importa numa eleição indireta, fora daqueles casos, taxativos, em
que a Constituição federal excepcionalmente a permite. E importa
ainda numa reeleição proibida, com ofensa. ao princfp"io da inele
gibilidade para o período seguínte, seja ele qual for, pois estará
havendo eleição para outro período, imediato, ainda que reduzido"
(ob. cit., pág. 138).

VII - M(;RITO (b)

Da Proposta de Emenda Constitucional - Emenda nC? 3 - já aprovada
pela COmlssio Mista do Congresso Nacional - PECs. 51 e 52/80

A Comissão Mista que examinou a Proposta de Emenda à Constitui
ção nQ 51, de 1980 (Emenda ANfSIO DE SOUZA), bem como aquela de
nQ 52, de 1980 (Emenda HENRIQUE BRITO) - documentos especi'ais "A"
e "B", juntos, entendeu que havia, entre ambas, "convergência de obje
tivos e idéias", estando consubstanciados na redação da Emenda n9 3
assim formuladas:

"O artigo 209 da Constituição passa a viger nos termos infra:
(sic!)

Art. 209 - Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos,
Vereadores e seus Suplentes estender-se-ão até 31 de janeiro
de 1983, com exceção dos Prefeitos nomeados" (doc. j. espe
cial "C").
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Pode-se ver da inclusa documentação que a matéria quanto ao seu
aspecto constitucional foi votada como preliminar, entendendo a ilustre
maioria (por doze X nove votos - doc. j. n9 8) que a Em&nda é consti
tucional.

Após isso a Emenda prossegue sua tramitação regimental, devendo,
nos próximos dias, na conformidade do calendário a ser fixado, ser sub
metida "a dois turnos de discussão e votação, com o interstrcio máximo
de dez (10) dias entre um turno e outro, iniciando-se o primeiro até 35
(trinta e cinco) dias após sua leitura" (art. 77 do Regtmento Comum do
Congresso Nacional).

Vania sit dictum, está bem claro e demonstrado que a ameaça de
violação se concretiza no momento, no instante em que a matéria il'Klelibe
rável é submetida à deliberação congressual. E, de seu turno, a delibe
ração congressual começa a fluir com início da discusslo estabelecida
pelo citado art. 77 do Regimento Comum.

Assim, repita-se, a ameaça de violação está consubstanciada no
início da discussão plenária e é o último ato do prelúdio deliberativo. '

Aí se está diante de um processo em votação, uno e indivisível.

Tudo isto posto e examinado, tem-se que o Congresso Nacional não
pode deliberar sobre matéria cujo exame é vedado pela Constituição,
nos termos do § 19 do art. 47 da Superlei.

Sem nenhuma dúvida.

A Emenda pretende alterar o art. 209 da Lei Maior, prorrogando os
mandatos "dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores e seus Su
plentes". estendendo-os até 31 de janeiro de 1983, a pretexto de for
mular uma simultaneidade eleitoral em 1982 (parágrafo único da Emenda
n9 3 - doc. especial "C" - junto).

Pensam os Impetrantes - cum veRia maxima. perrnissa - já haver de
monstrado, ad nauseam que a pretendida prorrogação fulmina, letalmente,.
os princípios republioanos e federativos, sobretudo a Organização Na
cional vigente no Pais desde a Constituição de 1891.

Além disto, fere, também, de maneira grave e irremediável o art. 1Q
e seu § 1Ç1 da Carta Magna em vigor, onde se dispõe sobre a origem do
poder:

"Art. 19 - O Brasil é uma República Federativa, constiturda sob
o regime representativo, peJa união indissolúvel dos Estados, do Dis~

trito Federal e dos Territórios.

§ 19 - Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido."

Não pode haver maior clareza no que resulta do entendimento, da
interpretação, de hermenêutica do texto, dês que, ao longo e na esteira
da História republicana, doutrina e jurisprudência, máxime desse Pretó
rio Excelso, sempre se harmonizaram. unanimemente, em torno do prin~
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crpio da temporariedade dos mandatos, como princípio inseparável da Re
pública e da Federação.

Alhures já se acentuou que "o mandato eletivo se outorga (pelo
povo) por prazo prefixado. Prorrogá-lo é frustrar sua indole representa
tiva. A prorrogação significa retirar do mandato suas condições e suas
qualidades inerentes, propiciando-se, com isso, o desrespeito à Consti
tuição. Além do mais, o mandatário, com a prorrogação, atraiçoa o man
dante, porque o substitui em seus poderes".

Mas, além do que está contido no § 19 do art. 47, do § 19 do art.
1Q do Estatuto 'Maior da República Federativa, não se pode deixar de lado
o princípio, aliás decorrente destes dispositivos, consagrado no art. 15,
I, da nossa Constituição:

uArt. 15 - A autonomia municipal será assegurada:

I - pela eleiçAo direta do Prefeito, Vic&-Prefeito e Vereadores
realizada simultaneamente em todo o País, na mesma data das elei
ções gerais para Deputados."

O que a SuperJei consagra e exalta aqui é a doutrina, o princípio
constitucional da autonomia municipal que, por sua vez, resguarda o Es
tado-Membro que, de seu turno, assegura a Federação, de acordo com
a organização nacional (Título I - Capo I), celebrada no art. 19 da Carta e
em seu § 19, sendo a coincidência com outras eleições mera circunstância
de tempo e, portanto, simples pacto adjeto do preceito constitucional má
ximo - aquele que é o imutável, o principal, o maior dentro da Maior
Lei.

Considere-se, " en passant et à vol d'oiseau", que a Proposta de
Emenda Constitucional, além de ser, intrinsecamente, absurda e impos
sível, pretende superar-se a si mesma na imensa vastidão do próprio
"nonsense", e em seu fervor prorrogacionista, ao desejar, sob volúpia
desenfreada, prorrogar até mandatos inexistentes, quais sejam os de
suplentes de vereadores (doc. j. esp. "C"), que até seu termo, salvo cir
cunstâncias legais de impedimentos dos respectivos titulares, são deten
tores, somente, de uma expectativa de mandato, uma esperança de di
reito.

Além do mais e além do além, observa-se que a desditosa Emenda
n9 3 pretende prorrogar os mandatos eletivos municipais conferidos pelo
povo (§ 19 , art. 19, da Carta), deixando intangidos os demais: aqueles
de origem marginal à única e verdadeira fonte de poder, republicano,
federativo e democrático.

Não resta qualquer micróbio de dúvida que o fim, o escopo, o obje
tivo oa Emenda n9 3 é esmagar a República e a Federação, atacando-as
em suas bases, em suas estruturas e em seus fundamentos principais e
permanentes.

Isto não é, apenas, um atentado gravíssimo contra as instituições,
mas é, antes disto, uma aviltosa afronta ao próprio brio da nacionalidade
- bem jurldico igualmente tutelado pela lei, pois que não se concebe
um Brasil deitado, caldo, sem fibra e sem altivez.
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Diante disso, Eminentes senhores Ministros, por tudo dito e demons
trado, neste e nos capítulos anteriores, não podem, não devem, data
venla, tal Emenda e Propostas ser submetidas à deliberação plenária
do Congresso Nacional, posto que são claras e manifestas suas infrin
gências ao § 1C? do art. 47 da Constituição da República Federativa do
Brasil.

VIII - CONSIDERAÇÃO FINAL

"Neste momento, podeis crer, estamos todos nós numa cumi'ada
eminente da história, e trabalhando para o porvir. Vossa palavra se
rá recolhida no regaço do tempo como um oráculo de liberdade ou
como uma ruína. A política, com as suas transações, os seus sofis~
mas, os seus espantalhos, dissipar-se-á como a cerração dos maus
dias. Mas o vosso aresto perdurará, fonte de energia ou de cativeiro
para muitas gerações, e as suas queixas, ou as suas bênçãos coroa~

rão a vossa descendência." (Palavras eternas de RUI ao Supremo 
h. c. de Wandenkolk.)

Após tudo o que tão sucintamente quanto possível se demonstrou,
restaria, apenas, sob vênia e com as homenagens devidas ao Excelso
Supremo Tribunal Federal, acrescentar que, também por escrúpulos, por
decência e por compostura, mandatos eletivos temporários de duração
prefixada e originados diretamente de manifestação popular nAo podem
ser prorrogados em seu pleno curso, quase já no apagar de suas luzes,
e por outro Colégio restrito, que também possui seus mandatos legiti
mados pelo Colégio Amplo: o Povo!

Até já se disse algures, tentando-se confundir doutrinas inconciliá
veis, que Ué a Constituição que fixa a época das eleições e a duração
dos mandatos eletivos, nada impedindo a sua alteração através de emen
da".

"Mas fixar a duração do mandato é coisa diversa de prorrogar
mandatos em curso; no primeiro caso a norma tem caráter pessoal
e genérico. O povo não fica privado da escolha do titular do cargo,
cujo exercício foi dilatado ou restringido. Na prorrogação visa-se a
pessoa determinada e o ato que a confere emana de corpo eleitoral
restrito que, segundo a Constituição federal, não tem poderes para
substituir-se ao eleitorado geral" (in Rev. Dir. Administrativo - vol.
56 - pâgs. 308/309 - CARLOS MEDEIROS SILVA, Procurador
Geral da República - Representação n9 322).

Se se pudessem prorrogar mandatos, certamente poder-se-ia encur~

tá-los, diminuf-Ios e, até mesmo, extingui-los. Os princfpios imutáveis são
inflexiveis. Se admitida sua flexão, mfnima que seja, ter-se-á que aceitar
sua elasticidade que, partindo de um ponto único e fixo, atingiria até o
infinito, prevalecendo em constante mutação e ad aetemitatem.

~ sabido que a jurisprudência dessa Corte sempre repeliu tanto
prorrogação quanto a redução de mandatos eletivos em curso, encon
trando esses Julgados o mais longo abrigo na doutrina, como por
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exemplo, no ilustre Jurisconsulto mineiro de Juiz de Fora, o ex-Ministro
da Justiça CARLOS MEDEIROS SILVA, que novamente se busca:

"A prorrogação, assim como a redução de mandatos eletivos
em curso, fere, sem dúvida, o princrpio da "forma representativa"
assegurado na Constituição vigente, segundo OI qual "todo poder
emana do povo e em seu nome é exercido" (art. 19).

A prorrogação representa, em verdade, uma usurpação da for
ma representativa inerente à forma democrática e republicana de
governo" (ob. cit., vol. 56, pág. 309).

Assim, sob o apelido de "extensão de mandatos" procura-se, ao
arrepio da própria Constituição (art. 47, § 19), substituir o regime re
publicano representativo e a autonomia municipal por outro que é a sua
antrtese, em que o povo não elegerá seus representantes municipais 
Prefeitos e Vereadores.

E os mesmos parlamentares que hoje pretendem prorrogar mandatos
municipais, amanhã, escudados no precedente - quem sabe -, sub
meter-nas-iam à suprema humilhação e à erodente vergonha da prorro
gação de seus próprios mandatos.

IX - DO REQUERIMENTO

Tudo posto, requerem os impetrantes:

a) a concessão da liminar retromencionada, a fim de que a autoridade
coatora não submeta à deliberação plenária do Congresso Nacional (art.
77 do Regimento Comum) as abomináveis Propostas de Emendas Cons
titucionais números 51 e 52/80, bem como a Emenda n9 3 às referidas
Propostas;

b) a notificação de mesma autoridade, acompanhada das cópias de
todos os documentos que informam e ilustram o presente mandamus,
a fim de que preste, no prazo legal, as informações que entender neces
sárias, bem como a hora, dia e mês em que levará à deliberação do
Plenário do Congresso Nacional as referidas Emendas;

c) a oportuna audiência da Douta Procuradoria-Geral da República; e

d) com as conseqüências legais e processuais, inclusive as de estilo,
o deferimento final deste writ, sustando a tramitação das indigitadas
Emendas, com o que esse Excelso Pretório, do alto de suas gloriosas
tradições, impedirá que se consume a violação dos direitos Hquidos e
certos dos impetrantes e a perpetrada ofensa mortal à República e à Fe
deração, conforme, aliás, de sua Jurisprudência Republicana, unânime e
indivergente, com o que, tão-só, fará a esperada

JUSTiÇA.

Brasrlia, 19 de agosto de 1980. - Ut p. Roberto Faria de Medeiros.

(OAB-DF n9 494/A).
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DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
27-8-1980 - TRIBUNAL PLENO
Mandado de Segurança n9 20.257-2 (AgRg) - Distrito Federal
Agravantes: Itamar Augusto Cautiero Franco e Antônio Mendes Canale
Agravada: Mesa do Congresso Nacional

EMENTA: Processual Civil. Mandado de segurança. Medida
liminar denegada pelo relator. Confinnaçlo do despacho.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata
de julgamentos e das notas taquigráficas, à uniformidade de votos, negar
provimento ao agravo regimental.

Brasília, 27 de agosto de 1980. - Antônio Neder - Presidente; Décio
Miranda - Relator.

RELATóRIO

O SENHOR MINISTRO D~CIO MIRANDA - Os Exmos. Srs. Senado
res Itamar Franco e Antônio Mendes Canale, por petição protocolada a
19 do corrente, e que me foi redistribuída às últimas horas do expediente
desse mesmo dia, pedem mandado de segurança contra a Mesa do Con
gresso Nacional, na pessoa de seu Presidente, o Exmo. Sr. Senador Luiz
Viana, a fim de que seja impedida a tramitação das Propostas de Emen
das Constitucionais n'?s 51 e 52/80, bem como da Emenda n9 3 às referi
das Propostas.

Argumentam que ditas emendas, visando a prorrogar os mandatos dos
atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, não podem ser objeto de
deliberação, ante o que dispõe o art. 47, § 19, da Constituição, segundo o
qual "não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir a Federação e a República".

Pediram os impetrantes a sustação liminar do ato impugnado, asse
verando que, de um lado, a relevância do fundamento está contida na
estrutura e no bojo da própria impetração, e, de outro, o simples decurso
de tempo concedido pela lei para o exame final da segurança, cotejado
com aquele dentro do qual chegará a Emenda ao Plenário do Congresso,
retiraria possibilidade de eficácia em caso de concessão final da medida.

Neguei a Iim;nar, com o seguinte despacho, proferido no próprio dia
19 de agosto:

"Indefiro a liminar.
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Embora em linha de princípío relevante o fundamento do pedido,
não é de presumir-se que do ato impugnado possa resultar a ineficá
cia da medida, caso venha a ser deferida.

Notifique-se a impetrada, na pessoa de seu Presidente, o Exmo.
Sr. Senador Luiz Viana Filho." (Fls. 469.)

A esse despacho opõem agravo regimental, nos termos do art. 300
do Regimento Interno, pedindo a reconsideração do dec;dido ou sua sub
missão ao Plenário.

Não havendo reconsiderado o despacho, submeto-o ao exame do
Tribunal.

~ o relatório.
VOTO

O SENHOR MINISTRO D~C)O MIRANDA {Relator): A douta pe\'lção
de agravo regimental, partindo da asseveração do despacho agravado de
não ser presumível que do ato impugnado pudesse resultar a ineficácia
da medida acaso a final deferida, ponderam que tal presunção, se antes
já podia ser ilidida, agora, com maior razão, o será em virtude de certi
dão, que ora juntam aos autos.

Reza essa certidão:

"CERTIFICO, a requerimento elo Senhor Senador Itamar Franco,
que a Proposta de Emenda à Constituição número cinqüenta e um, de
mil novecentos e oitenta, que altera o Título "das Disposições Gerais
e Transitórias, estendendo os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice
Prefeitos e Vereadores até mil novecentos e oitenta e dois, impri
mindo nova redação ao artigo duzentos e nove, de acordo com o
Calendário das Sessões Conjuntas do Congresso Nacional estabele
cido para o mês de setembro, de\lerá ser subme\ida a prime\ro turno
de discussão e votação no dia dois daquele mês, na sessão a ser
realizada às dezoito horas e trinta minutos. E, por ser verdade, eu,
Sarah Abrahão, Secretária-Geral da Mesa, lavrei a presente Certidão,
que vai por mim assinada e autenticada pelo Senhor Primeiro-Secre
tário do Senado Federal. Senado Federal, em vinte de agosto de mil
novecentos e oitenta." (Seguem-se as assinatu ras.) (Fls. 479.)

Argumentam os impetrantes, ante o novo elemento de convicção apre-
sentado, que, devendo iniciar~se a 2 de setembro próximo a deliberação
do Congresso Nacional sobre matéria que, na sua própria expressão,
consideram "indeliberável", não se escoariam, antes desse momento, os
prazos para Informação da autoridade coatora, parecer da Procuradoria
Geral da República e estudo do relator.

Dá-se, porém, que, segundo o art. 77 do Regimento Comum (Resolu
ção nl? 1, de 1970, do Congresso Nacional), a Proposta de Emenda à
Constituição "será submetida a dois turnos de d:scussão e votação, com
interstrcio máximo de 10 (dez) dias entre um turno e outro" (Fls. 108).

Assim, a par de se poder entrever, na fundamentação do agravo re
gimental, implícita admissão de que não ficara inicialmente demonstrado
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pelo menos um dos requisitos da concessão da medida liminar, o novo
elemento apresentado ainda não permite presumir que o impugnado ato
de submissão à deliberação do Congresso - submissão que se faz em
dois turnos - se complete antes do julgamento do mandado de segu..
rança.

Isto posto, nego provimento ao agravo.

VOTO

O SENHOR MINISTRO SOARES MUf;jOZ: O mandado de segurança
tem por objeto evitar que a Presidência da Mesa do Congresso Nacional
submeta à deliberação do Plenário as Propostas de Emendas à Constitui
ção nQs 51 e 52, de 1980, bem como a Emenda nQ 3. Fundamenta-se;o
pedido na alegação de que, tendo ditas proposições o declarado e con
fessado escopo de prorrogar mandatos eletivos em curso, ferem elas,
aberta e flagrantemente, o preceito proibitório contido no art. 47, § 1<;1,
da Constituição da Repúbllca.

Penso, porém, que a pretendida intervenção do Supremo Tribunal
Federal no processo legislôtivo, de forma a impedir que o Congresso
Nacional pratique ato de ofício, que lhe é privativo, vale dizer, discuta,
aprove, ou não, e promulgue emenda constitucional, exorbita do controle
que a Constituição Federal atribui ao Poder Judiciário.

Tal controle, no que respeita à função legislativa, pressupõe a exis
tência de lei, devidamente promulgada. Não alcança os atos anteriores,
enquanto estejam sendo realizados, porque, durante eles, é o próprio
Congresso que privativamente examina acerca da constitucionalidade de
emenda à Constituição.

Ante o exposto, acompanho o eminente Ministro Décio Miranda, ne
gando provimento ao agravo, salientando, no entanto, que não encontro,
de pleno, configurados os requisitos previstos no art. 79, 11, da Lei nQ 1.533,
de 31-12-51.

VOTO

O SR. MINISTRO MOREIRA ALVES: Sr. Presidente, entendo que, no
caso, não é de ser concedida a liminar, uma vez que, de plano, não se
me afigura evidente a relevância da fundamentação.

Portanto, Sr. Presidente, para mim basta este fundamento.

E, com base nele, concordo com a conclusão do eminente Relator.

VOTO

O SENHOR MINISTRO CORDEIRO GUERRA: Senhor Presidente.
acompanho o eminente Relator.

Está dentro das atribuições do Congresso Nacional a reforma da
Constituição, e o Congresso possui normas próprias para apreciar da
constitucionalidade das propostas de reforma constitucional feitas. Antes
que estas se consumam, não se pode dizer que são incompatíveis com
os princípios fundamentais da República.
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Considero que não há fundamentação suficiente para a concessão
da medida, portanto, mantenho o despacho agravado.

VOTO
O SR. MINISTRO CARLOS THOMPSON FLORES: Também nego pro

vimento ao agravo.
Como S. Ex~, examino apenas o segundo requisito indispensável à

concessão da liminar no mandado de segurança ajuizado, o do art. 79, 11,
segunda parte, da Lei nÇ! 1.533/51 (lei do Mandado de Segurança), nestes
termos:

"Art. 79 - Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
1- .. , .
11 - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando

for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ine~

ficácia da medida. caso seja deferida."
I: dita condição tão substancial como a primeira - relevância do

fundamento.

Mas s6 tem valia se concomitantemente, conjunta e indissoluvelmen
te se verificar com a outra.

Mostrou o eminente Relator que das provas trazidas não ocorre pos
sibilidade da frustração do mandamus, caso venha a ser concedido.

Dispenso-me, pois, de examinar o outro motivo, de resto, sedutor,
mas que, não tendo s!do examinado no despacho agravado, de mais
acerto processual será relegá-lo ao julgamento do mandado e não do
incidente nele suscitado.

t, como voto.
VOTO

O SR. MINISTRO DJACI FALCÃO: Senhor Presidente, tenho, para
mim, que o eminente Relator aplicou com propriedade o art. 79, 11, da Lei
do Mandado de Segurança.

Acrescento que, a rigor, não me parece relevante, de plano, o fun
damento em que se baseia o writ. Em conseqüência, nego provimento ao
agravo regimental.

VOTO
O SR. MINISTRO ANTONIO NEDER (Presidente): Também eu nego

provimento ao agravo regimental, e o faço pelos fundamentos do voto
do eminente Relator.

EXTRATO DA ATA
MS 20.257-2 - (AgRg) - DF - ReI. Min. Décio Miranda. Agtes.~

Itamar Augusto Cautiero Franco e Antônio Mendes Canale. Adv.: Roberto
Faria de Medeiros. Agda.: Mesa do Congresso Nacional.

Decisão: Negou-se provimento ao agravo regimental. Decisão unifor
me. Votou o Ministro Presidente. Impedido o Sr. Ministro Leitão de Abreu.
T. Pleno, 27-8-80.
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Presidência do Senhor Ministro Antônio Nader. Presentes à sessão os
Senhores Ministros Djaci Falcão, Thompson Flores, Xavier de Albuquer
que, Leitão de Abreu, Cordeiro Guerra, Moreira Alves, Cunha Peixoto,
Soares Munoz, Décio Miranda e Rafael Mayer.

Procurador-Geral da República, o Dr. Firmino Ferreira Paz.
Alberto Veronese Aguiar, Secretário do Tribunal Pleno.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
8-10-80 TRIBUNAL PLENO

Mandado de Segurança n.O 20.257~2 - Distrito Federal

Impetrantes: Itamar Augusto Cautiero Franco e Antônio Mendes canale.
Aut. Coatora: Mesa do Congres.so Nacional

EMENTA - Mandado de segurança contra ato da Mesa do Congl'el!5O
que admitiu a deliberação de proposta. de emenda constituclonal que a
impetração alega ser tendente à abolição da RepúbUca.

- Ca.bi.mJento do mandado de segurança em hipótese em que a ve
dação constitucional se dirige ao próprio processamento da lef ou da
emenda, vedando a sua apresentação (como é o caso previsto no parág'I'a
lo único do artil'O 57) ou a sua deliberação (como na espécie). Nesses
casos, a inconstitucionalidade diz respeito ao próprio and.amento do
processo legislativo, e isso porque a Constituição não quer - em faee
da gravidade dessas deUberaçõe6, se consumadas - que sequer se cbepe
à deUberação, proibjndo-a taxativamente. A inconstituclonaUdade. se
ocorrente, já existe antes de o projeto ou de a proposta se transformar
em lei ou em emenda constitueionaJ, porque o próprio pt"OOeSsamento Já
desrespeita, frontalmente, a OonstituiçãD.

- Inexistência, no caso, da pretendida inoonstltuclonalidacle, uma
vez que a prorrogação de man.d:a.to de dois para quatro anos, tendo em
vista a conveniência da coincidência de mandatos nos vários níveis da
Federação, não implica introdução do princípio de que os mandatos não
mais são temporários, nem envolve, indil'le'ta.mente, sua adoção de fato.

Mandado de segurança indeferido.

ACóR!DAO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, aoordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata do julgamento e
da.s notas taqulgráficas, por ma!.Qria de votos, indeferir o mandado de segurança.

Brasília - DF, 8 de outubro de 1980. - Antônio Neder - Presidente; MoreI
ra Alves - Relator pio acórdão.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
17-9-1980 TRIBUNAL PLENO

Mandado de Segurança n.O 20.257-2 - Distrito Federal
Relator: O Senhor Ministro Décio Miranda
Impetrantes: Itamar Augusto Cautiero Franco e Antônio Mendes Canale.
A. coatora: Mesa do Congresso Nacional.

RELATóRIO
O SENHOR MINISTRO DÉCIO MIRANDA - Os Exmos. Srs. senadores Itamar

Franco e Antônio Mendes Canale requerem mandado de segurança contra a Mesa
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do Congresoo Naclonal, na pessoa de seu PresidentE, o Exmo, Sr. Senador Luiz
Viana Filho, a fim de que seja impedida a tramitação das Propostas de Emendas
Constitucionais n.OS 51 e 52/80, bem assim da Emenda n,o 3 às referidas pro
postas.

Argumentam que dita,s emendas, visando à prorrogação dos mandatos dos
a.tuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, não podem ser objeto de delibera
ção, ante o que dispõe o art. 47, ~ 1.0, da Constituição, segundo o qual "não será
objeto de deliberação a proposta de emenda tenden'e a abolir a Federação e a
República".

Em capítulos separados da in:eial, examinam as matérias preliminSires "Da
competência Passiva", "Do Cabimento e Legitimidade - Sujeito Passlvo do MQn
damus", "Legitimidade Ativa dos Impetrantes", 'IDo Mandado de segurança como
Meio Assecuratório do Exercício COnstitucional dos Membros do Poder Legisla
tivo", "Da Sustação Liminar do Ato Impugnado como Garantia de Eficácla na
Hipótese Concessiva" (fls, 2-19),

No mérito, dissertam longamente 00 impetrantes, detendo-se, também em
capítulos separados, sobre a "Inadmissibilidade de Deliberação, pelo COngresso
Nacional, de Emendas Constitucionais Tendentes a Abolir a Federação ou a
República" e sobre a "Proposta de Emenda Constitucional - Emenda n.O 3 
já aprovada pela Comissão Mista do COngresso Nacional" (fls. 19-88L

Em considerações finais, acrescen'am que, a título de "extensão de mandatos,
procura-se, ao arrepio da própria Constituição (art. 47, § 1.0), substituir o regime
republicano representativo e a autonomia municipal por outro que é a. sua. antí
tese, em que o povo não elegerá seus representantes municipais - Prefeitos e
Vereadores" (fls. 92-5),

Pedem a concessão l.!minar da ordem, a notificação da autoridade apontada,
a oportuna audiência da Procuradoria-Geral da República e o deferimento final
do wrlt, sustando-se a tramitação das indlgitadas emendas, com o que o Sup~mo

Tribunal Federal "impedirá que se consuma a violação aoo direitos liquidos e
certos dos impetrantes e a perpetrada ofensa mortal à República e à Federação"
(fls. 95-6).

Indeferi a liminar com o despacho de fls. 469, o que ensejou agravo regimental
dos impetrantes, a que o Plenário negou provimento.

Pelo Exmo. Sr, Senador Luiz Viana Filho, Presidente do Congresso Nacional,
foram prestadas as informações de fls. 484-495.

O eminente Procurador-Geral da República, Dr. Firmino Ferreira Paz, após
resumir Os objetivos e fundamentos da impetração, sobre ela se pron'Uncia desta
forma:

"Assim, poi.s, em abreviado, fora proposta a presente ação de pedir
segurança, porque a) da submissão da emenda prorrogacionista de maIl
datoo de Prefeitos, Vice~refeitos e Vereadores de todo o Pais à cJeUbera
çáo do Congresso Nacional, resulta b) ofensa a direito subjetivu, dos
autores, de não deliberar, seja votando contra, votando a favor, ou
abstendo-se de o fazer.

Improcede, sem dúvida alguma, a presente ação de seguranç.a., que,
a seguir, demonstraremos.

1. OS FACTOS

1. O. Generalidades

1.0.0. O ilustre Deputado Federal ANtsIO DE SOUZA apresen
tara emenda à Constituiçã.o Federal, sendo-lhe o plime1ro subscritor,
com a finalidade de soerem prorrogados os mandatos eletivos do.s
atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores de todo o Brasil, pelo
prazo de dois (2) anos.
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1. 0.1. Essa prOp<lsta de emenda constitucional fora lida, no
Senado da República, aos 30 de maio de 1980, recebida, portanto, pela
Mesa do senado.

Ante essa ocorrência. o ilustre autor da ação de segurança,
Senador MENDES CANALE. apõ.s a leitura da propost-a d€ emenda
constitucional suso-aludida impugnou-lhe a tramitação. requerendo
lhe a sustação, por entender que a emenda tendia a abolir a Federa
ção e a República, cOIlS'Oante o prevtst:.l no artigo 47, f 1.0, da Lei
Malor da República.
1.0.2. No mesmo sentido, c ao mesmo fundamento exposto pelo
nobre senador Mende.s Canale, pronunciou-se, no senado, o tlustre
e digno senador ITAMAR FRANCO. ora, também, autor Impetrante,
Impugnou a emenda. Pediu-:he a intramltação. Não fora, porém,
atendido.

Daí, pots, em última análise. a propas:+ura da present~ ação de
segurança.

2. AÇAO DE SEGURA.~ÇA

2.0. Carência. Ilegitimidade ad causam. Improcedência. Direito
de deliberar. Inexistência.

2.0.0. Consoant~ se lê da longa petição Inicial, e o sinalamo.s
acima, a ação de segurança vl.sa a proteger. dos autores impetrantes,
"direito substantivo de não deliberar".1=.: o que proclamam os autores,
verbis:

"A.<islm, constitui direito líquido e certo dos lmpe~rante.s a
pretensão de niW serem c8IDpelid08 a deliberar, desta ou daquela
maneira, sobre matéria expressa e formalmente vedada pela
Constituição; em causa, po's, o direito substantivo de não deli
berar" (inicial, fls. 7 dos autos. GrIfamos, tamb€m).

Portanto. se a Mesa do senado põe a propos·a de emenda COIUJ
tltuc10nal à aprecIação do Plenário, dizem-no os autores, há ofensa
ao seu direito substantivo de não deliberar.

Primeiro de tudo, não há, sequer conceblvel, direito de não deli
berar. Quem delibera, individual ou c<Jletlvamente, não exerce direito
subjetivo de espécie alguma. Exe~e. sim, poder juridioo ou fático.
No caso, seria poder juridioo de votar, a favor ou contra, de que
cada senador da República é U·ular. Não votar,pos1tlva ou negati
vamente. jamais, é exercício de poder qualquer. Abster-. de votar
é não votar, não é fato, S€não. pura e simplesmente. omissão, Que
não causa mudança no mundo.

2. O. 1. A todo direito subj etiva correSp<lnde, necessarlamente,
de.-er Jurídioo. Não há um, sem o outro. se há cUrelto, há, sem
exceção, dever jurídico, e vlce-versa. Essa correlação é inalienável.
Nesse sent!<lo. são exemplares os pronunciamentos de PONTES DE
MIRANDA, Tratado de Direito Privado, V. 238, 349, 422, 423, 429, 4GS,
444, ed. 1~; THOMAS GIVANOVIroH, Systeme de Philosopiúe
Jurldlque Syntbétiqu.e, 251,290,291,301, ed. 1970; EDUARDO GARCIA
MAYNEZ, Introduce!ón aI Estud.io deI Derecho, 15, 217. 268, 00. 1975;
MARIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA, Direito das Obripções, 24, ed,
1968. E. para não alongar a bi,bliografla, .sem citar as fontes, temos,
no mesmo sentido, a prol da teoria da correlação existencial entre
direito subjetivo e dever jurídico, o maglstér:lo de HA.?iI'S NAVlA8KY,
MANUEL A. DOMINGUES DE ANDRAiDE, KARL ENGlBCH, JAMES
GOLDSCHMIIYI', PAUL ROUBIER, CAIO MARIO DA SILVA PEREI
RA, HANS KEIBEN e 'antas outros.

A todo direito ,subjetivo. repita-se, oorresponde dever jurídico.
Se tenho direito, alguém, figurante na relaçào jurídica, tem deveT
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de me prestar ato ou omissão. Tem-se direito a ato ou omissão de
outrem.

CAR1:NCIA DA AÇAO

2.0.2. Pois bem. Os autores pretendem que a Mesa. do Senado
não submeta à deliberação do Congresso Nacional a emenda co:nstl
tucional de prorrogação de mandatos eletivos municipais, ao funda
mento de que a emenda tende a abolir a Federação e a RePública.

Resta saber se os impetrantes têm direito subjetivo a essa
omissão. Claro que não.

Antes do maLs, cumpre considerar que direito subjetivo, qualquer
que seja, efeito juridico, nasce de fato jurídico visto no previsto em
iei. Sem fato jurídico, sem norma legal em que tenha sido visto ou
previsto, não há direito subjetivo e o correspondente dever jurídico.

Não há, no sistema jurídico brasileIro, regra jurídica em que
seja previsto ao Senador da República, em suas relações com Mesa
do Senado, o poder de exigir (= pretensão) não seja submetida à
deliberação da Casa qualquer proposição legislativa, ainda que ten
dente a abolir a Federação e a República.

2.0.3. Demais disso, o Senador, nas relações suas com o Senado,
não age em nome e no interesse próprios. Os poderes que exerce
não são dele, individualmente. São do Drtado, de quem, em última
análise, é órgão representativo. Poderes, não, direito subjetivo. Dentro
nessa relação congressual, o senador não é titular de direito indi
vidual existente no seu próprio interesse.

Diz-se, na COnstituição Federal, artigo 41, que "O senado Federal
compõe-se de representantes dos Estados, eleitos dentre cidadãos
maiores de trinta e cinco anos e no exercício dos direitos politioos".
Senador é, portanto, representante de Estado-Membro da Federação
brasileira, posto seja eleito pelo sufrágio popular ou do colégio elei
toral (Constituição Federal, artigos 13, § 2.°, a. e 41, § 2.°, combi
nados).

Representação é conceito em que figuram, quando menos, duas
presenças de pessoas, em atos: uma direta (do representante); outra,
indireta (do representado).

Sendo representante, o Senador da República, ao exercicio do
mandato, are em lugar, em nome e no inten.'!sse do Estado; não, em
nome e no interesse próprio. Os poderes que exerce o Senador não
são dele; são do Estado que representa. Não há, ai, direito individual.
Cumpre distinguir.

Direito individual, objeto de proteção por via de mandado de
segurança, é aquele de que, entre ou+·ros bens da vida, se compõe o
patrimônio individual. É esse o direito protegíve1 por via da ação
de segurança.

"Le arou subjectif existe dans l'intérêt personnel de SOB
bénéficiaire". - di-lo JULIEN LAPUmIJilRJE - "qui peat en
dispOSel'." (Manuel de Droit Constitutionnel, 515, ed. 1947. Gri
famos.)

Ora, no caso, ainda que existisse direito de não deliberar, não
lhe seriam titulares, pessoalmente, os autores impetrantes. Esse direi
to, existisse, só pertenceria ao Estado, de quem os autorea são repre
sentantes, no exercicio llmitado do mandato.

Seria, ainda, indisponivel, intransferível. A presença desses pres
supostos, não poderia ser - esse dJreito de não deliberar - obj eto
de proteção por via de açá() de mandado de segurança.
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PEDIDô INICIAL. IMP()SSIBILIDADE JtJRtDWA.
2.0.3. O que postulam 08 i1U8~res autores da impetração é que

o COlendo SUPREMO TRIBUNAL FEDER.AL intervenba. no pnJCel!IBO
legislativo, a impedir .a prática de atos de ofício, sem poderes para
tanto, qual salientou o eminente Ministro SOARES MUlitOZ, ao re
pelir a liminar requerida pelos impetrantes, verbis:

"PeIUlO, porém, que a pretendida intervenção do SUpremo
Tribunal Federal no processo legisla.tivo, de forma a impedir que
o Congresso Nacional prat:que ato de ofício, que lhe é privativo,
vale dizer, discuta, aprove, ou não, e promulgue emenda consti
titucional, exorbita do controle que a Constituição Federal atri
bui ao poder Judiciário" (grifamos).
C<lm efeito, submeter à deliberação do plenário do Congresso

Nacional proposição leg:slativa é ato de rotina, praticado de ofício,
inerente às próprias funções da Mesa do Senado Federal. Não ofende
direito de ninguém. Nào cria direito. Nào é ato jurídico ilícito. Nem
abusivo. Nem ilegal.

3. CONCLUSAO

3. O. Finalidade

3.0.0. Diante do exposto, havemos que o Colendo SlJPIREM:O
TRmUNAL FEDERAL, pre~iminarmente, não conheça da presente
ação de mandado de segurança; se, porventura, for conhecida, que,
de meritis, a julgue improcedente, na forma da lei."

(Fls. 499-505).
:s: o relatório.

Am'IlAMElNTú AO RELATóRIO

O SENHOR MINISTRO DÉCIO MIRANDA <Relator) - Estava feito o relató
rio supra para o julgamento, que, em d.l.spensando as partes a publicação da
pauta, poderia fazer-se na sessão de 4 do corrente.

OCorre que, nas primeiras horas desse dia, foi em segundo turno de discussão
e votação aprovada a emenda constitucional que neste mandado de segurança
é objeto da impugnação dos nobres impetrantes.

Vieram estes, a seguir, com uma petição datada de 11 de setembro, em que
mais uma vez expõem sua posição contrária à emenda; defendem a legitimidade
de seu Interesse de agir e sua legitimidade ad causam; e sustentam a possibi
lidade juridica do pedido, lDvocando, a propósito, palavras de LUIZ GAI1LOTTI,
RUI BARBOSA, JOAO MAJNGABEIRA, 8EABRA FAGUNíDES e AMARO CAVAL
CANTI.

Acentuam a oportunidade com que pediram lhes fosse deferida a medida
liminar, quando advertiram que o simples defluxo dos prazos processuais esgo
taria qualquer possibilidade de vir a segurança a ser julgada ante.s que o Poder
Legislativo deliberasse sobre a proposta de emenda.

Consumado o fato impugnado, di:rem os imJ)€trantes afinal, vêm dar ao
conhecimento do relator que ° pedido formulado na inicial se encontra pre
judicado.

~ o relatório, em aditamento.
VOTO

O SENHOR MINISTRO DOOIO MIRANDA (RELATOR) - Realmente, o pe
dido está prejudicado com a promulgação da Emenda Constitucional n.O 14, de 9
de setembro de 1980, votada em segundo turno, às primeiras horas do dia 4.

Certo, falhou minha previsão, exposta no voto proferido no agravo regimental,
quanto à possibllidade de submeter-se este mandado de segurança a julgamento
antes do último turno de discussão e votação da Emenda no Congresso NaciOnal

R. Inf. 'egisl. Brasília o. 17 n. 68 out.ldez. 1980 335



Devo dizer, entretanto, que, ao preparar meu voto para possível julgamento
do mandado na sessão de 4 do corrente, convenci-me de que já na própria data
inicial da impetração, 19 de agosto, o pedido se fazia quando já ultrapassada a
possibilidade de qualquer atuação contra a Mesa do Congresso Nacional (e,
isso, fazendo abstração da possibilidade jurídica dQ pedido, a ser eventualmente
considerada em momento ulterior).

COm efeito.
O Regimento COmum das duas Casas reunidas no COngresso Nacional. es

tabelece, no art. 73, caput, que, na sessão de recebimento da proposta de emenda
cOIlBtituclonal, o Presidente "poderá rejeitar, liminarmente, a proposta que atenda
ao disposto no art. 47, §§ 1.0 a 3.°, da COnstituição", isto é, aquela que seja "ten
dente a abolir a Federação ou a República", ou aquela que se destine a emendar
a Carta "na vigência do estado de sítio ou estado de emergência".

Não sendo liminarmente (na sessão de recebimento) rejeitada pelo Presiden
te do Congresso a proposta de emenda, não cogita o dito Regimento COmum de
outro momento em que possa, por ele ou pela Mesa a que preside, ser rejeitada.

Infere-se daí que, a partir daquele momento único, em que ao Presidente é
dado rejeitar liminarmente a proposta por um ou outro dos motivos referidos, a
possibllldade de sua rejeição, com fundamento neles, passa, como de re3to parece
curial, ao próprio Congresso Nacional.

Repito: uma vez ultrapassado aquele momento inicial, em que o Presidente
pode rejeitar liminannente a proposta pelo motivo a que se referem os impetran
tes, a pretensão de fazer com que sobre ela não haja deliberação só se pode
dirigir contra o próprio Congresso Nacional, não mais contra a Mesa do Congresso.

Ora, vejamos o caso destes autos.
Tendo o presidente da Mesa do Congresso recebido a proposta de emenda na

sessão do dia 30 de maio de 1980 (Diário do Congresso Nacional, de 31-5-80,
pág. 1.239, confonne fls. 233 destes autos), sem rejeitá-la liminarmente por c(m
trariedade ao art. 47 § 1.0, da Constituição, como então requerera um dos nobres
senadores ora impetrantes (citada página 1.239, coluna 1, medio) nesse me.s
mo instante esgotou-se a possibilidade de o fazer dito Presidente em momento
ulterior, sendo, pois, contra ele carentes de mandado de segurança preventivo
os impetrantes, a partir daquele instante e para tal desideratam.

O mandado de segurança preventivo só veio a ser ajuizado em 19-8-80,
quando, então, já há dois meses e vinte dias se havia praticado o ato que visava
a evitar.

Daquele momento em diante, segundo se deduz do Regimento Comum, não
há outra oportunidade em que a Mesa possa praticar o ato requestado: a
proposta da emenda não mais podia ser obstada no seu curso por ato da Mesa.

Deslocara.se para o Congresso a deliberação sobre a proposta.
ABsim. verifico agora, a liminar requerida pelos tmpetrantes menos seria

de negar-se, como o fiz, pela presunção de sua dispensabllldade, do que pela
consideração do prejuízo, já então consumado, de sua possibUldade.

De qualquer sorte, a tudo se sobrepõe, neste momento, a própria aprovação
da emenda.

Julgo prejudicado o mandado de segurança.
É o meu voto.

VOTO
O SENHOR MINISTRO SOAJRES MU1il'OZ - Sr. Presidente, recebi, pOr dis

tribuição, o Mandado de Segurança n.o 20.248, que é semelhante ao que está em
julgamento, e neguei-lhe seguImento liminarmente, determinando o seu arquiva
mento, nos termos do art, 22, f 1.0, do Regimento Interno do Supremo Tribunal.
Entendi que a petição inlelal se apresentava Inepta, em face da ostensiva im
possibll1dade jurídica de pedir-se que o Supremo intervenha no Congresso Na-
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cional para impedir que este pratique ato de seu ofício. Assim fundamentei o
despacho, reportando-me ao voto que proferi no presente writ, ao ensejo do
julgamento do agravo regimental, interposto contra o indderimento da liminar:

"O mandado de segurança tem por objeto evitar que a Presidência
da Mesa do Congresso Nacional submeta à deliberação do Plenário as
Propostas de Emenda à Constituição n.OS 51 e 52, de 1980, bem como a
Emenda n.O 3. Fundamenta-se o pedido na alegação de que, tendo ditas
proposições o declarado e confessado escopo de prorrogar mandatos ele
tivos m curso, ferem elas, aberta e flagrantemente, o preceito proibitório
contido no art. 47, § 1.0, da Constituição da República.

Penso, porém, que a pretendida intervenção do Supremo Tribunal
Federal no processo legislativo, de forma a impedir que o COngresso Na
cional pratique ato de ofício, que lhe é privativo, vale dizer, discuta,
aprove, ou não, e promulgue emenda constitucional, exorbita do controle
que a Constituição Federal atribui ao Poder Judiciário.

Tal controle, no que respeita à função legislativa, pressupõe a
existência de lei, devidamente promulgada. Não alcança os atos ante
riores, enquanto estejam sendo realizados, porque, durante eles, é o
próprio COngresso que privativamente examina acerca da constituciona
lidade, ou não, de emenda à Constituição. li

Entendo que o mandado de segurança nãü está prejudicado, pois que, tendo
o ato temido se consumado, o pedido de preventivo se traIl.'lformou em des
constitutivo.

Insisto, no entanto, na impossibilidade jurídica do pedido, porque o controle,
que o Poder Judiciário tem competência para realizar, em relação aos atos le
gislativos do Congresso Nacional, realiza-se a posteriori, insta dizer, depois de
promulgada a lei ou a emenda constitucional. E o faz mediante representaçãO
de inconstitucionalidade, da privativa iniciativa do Procurador-Geral da Repú
blica.

Ante o exposto, indefiro o mandado de segurança.

VOTO
O SENHOR MINISTRO CUNHA PEIXOTO - Sr. Presidente, o eminente Re

lator mandou processar o mandado de segurança contra a Mesa. Nesse ínterim
foi promulgada a emenda, objeto da segurança.

Estou de acordo com ° eminente Relator e Julgo prejudicado o mandado.

VOTO
O SR. MINISTRO XAVIER DE ALBUQUERQUE - Parece-me que, se o Tri

bunal considerasse não estar prejudicado o mandado de segurança, não deveria,
data venia, interpretar a petição dos impetrantes como pedido de desistência.
S esse um ato de renúncia, que há de ser explicito.

Por isso, prefiro acompanhar o emlnente Relator, especialmente quanto à
primeira parte do seu voto, em que S. Ex.a demonstrou que o pedido, preventiva
mente formulado contra a Mesa, foi feito quando já se exaurira a única opor
tunidade que a Mesa teria para impedir a tramitação da proposição.

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO

Extrato da Ata

MS. 20.257-2-DF - ReI. Min. Decio Miranda. Imptes: Itamar Augusto cau~

tiero Franco e Antônio Mendes Canale. (Adv.: Roberto Faria de Medeiros).
Autoridade coatora: Mesa do Congresso Nacional.

Decisão; Pediu vista o Min. Moreira Alves, após os votos dos Mins. Relator,
Cunha Peixoto e Xavier de Albuquerque, os quais julgaram prejudicado o man
dado; e dos votos dos Mtns. Rafael Mayer e Soares Mufioz, que o indeferiram. T.
Pleno, 17-9-80.
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Presidência do Sr. Min. Antonio Neder. Presentes à sessão os Srs. Ministros
Djaci Falcão, Thompson Flores, Xavier de Albuquerque, LeiLão de Abreu, Cor
deiro Guerra, Moreira Alves, Cunha Peixoto, Soares Muftoz, Decio Miranda e
Rafael Mayer.

Procurador-Geral da República, o Dr. Firmino Ferreira paz.
Dr. Alberto Veronese Aguiar - secretário do Pleno.

VOTO (VISTA)
O SR. MINISTRO MOREIRA ALVES - 1. EmbOra o advogado dos Impe

trantes tenha poderes para desistir (a procuração a fls. 97 lhe outorga "poderes
ad et extra judieia, além dos especiais constantes do Código de Processo Civl1,
inclusive o de substabelecer, com ou sem reservas", e um desses pod-eres especIais,
segundo o artigo 38 do CPC, é o de desistir), é inequívoco que os impetrantes,
com sua petição a fls. 507 a 523, não visam a desIstir da ação (para o que, aUás,
mister seria a concordância da parte adversa), mas, sim, a obter desta Corte O
pronunciamento de que, não obstante todos os esforços deles, o pedido está preju
dicado, por haver falhado a presunção do Tribunal de que o fato, por eles atacado,
não se consumaria. Com efeito, lê-se na parte final dessa petição (fls. 522/523):

"Oünforme vinha sendo obj€tlvamente previsto pelos autores, ao
contrário da presunção desta Colenda COrte, o Congresso Nacional de
liberou, ao arrepio da Constituição, em pouco mais de 48 (quarenta e
alto) horas, sobre proposta tendente a abolir a Repúbllca e a Federação
(doc. anexo).

Hoje encontramo-nos todos - Supremo Tribunal Federal e impe
trantes - diante de um fato consumada. Diante da vIolência perpetrada.
Frente a um abuso de poder incontido e Impune. Frente a uma ilegalida
de com foro de definitiva e com timbre da irreversibilidade, porque, ainda
que venha o Poder Judiciário, no futuro e por ação própria - o que
se requererá oportunamente -, declarar a inoonstltucionaUdade da me
dida prorrogaclonista, não haverá reparo possivel para o c<lllstrangtmento
à prática de ato negaI de que foram vitimas os impetrantes, como atin
gidas foram a República e a Federação.

Todos noo que estávamos "numa cumeada eminente da história e
trabalhando para o porvir" - no dizer de RUI -, sem podermos agora
dissipar a "cerração dos maus dias", posto que órgãos da tutela jurídica
e, jungidos pelos fatos, que damo-nos, cIrcunvalados, ao pé do Altar
da Justiça, em busca de seus direitos.

Consumida assim toda e qualquer possibilidade de prestação da
tutela jurisdicional, aos impetrantes nada mais remanesce senão consi
derar que, data maxima venia, de nenhum modo concorreram direta ou
Indiretamente, moral, política ou juridicamente, para a consumação da
violência da prorrogação, pelo que lhes parecem de insuperável dever,
com superiorum permissu, dar ao conhecimento de V. Ex.a que o pedido
formulado na inicial se encontra absolutamente prejudicado, inclusive
e notadamente com a promulgação da Emenda n.O 3, oferecida à Pro
posta de Emenda à Constituição de n.O 51180, no dia 9-9-1980, devendo,
assim, o nobre Relator, acaso julgue pertinente. aplicar o que manda
menta o art. 22, item IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal."

2. E, {lOm a devida vênia do eminente relator e dos colegas que o estão
acompanhando, não há, no caso, como julgar-se prejudicado o pedido.

Com efeito, se o próprio relator sustenta, em seu voto, que O mandado de
segurança preventivo já era impossível de ser obtido quando de sua impetração,
por haver sido interposto depois de o ato atacado como inconstitucional já ter
sido pratl~ado, não há, evidentemente, que se falar em prejudicialidade, que só
ocorre quando o objeto era possível quando da propositura da ação, deixando d-e
sê-lo, no entanto, no curso do processamento desta. Se ele era juridicamente
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impossível de ser alcançado antes mesmo da propositura da ação, o que há é
extinção do processo sem julgamento do mérito, por não existir uma das condições
da ação (artigo 267, VI, do Código de Processo Civil).

Entendo, no entanto, que nem isso, em verdade, ocorre.
No § 1.0 do artigo 47 da Constituição Federal preceitua-se que:

"Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir a Federação ou a República."

Objeto de deliberação significa, sem a menor dúvida, objeto de votação,
porque é neste momento que se delibera a favor da emenda ou contra ela.

Por outro lado, se a direção dos trabalhos do Congresso cabe ao Presidente
do senado; se este, pelo próprio Regimento Comum do C<mgresso Nacional (arti
go 73), pode, liminarmente, rej eitar a proposta de emenda que não atenda ao
disposto no artigo 47, § 1.0, da Constituição (e quem tem poder de rejeição
liminar o tem, igualmente, no curso do processo!; e Se a Constituição alude a
objeto de deliberação (o que implica dizer que seu termo é o momento imedia
tamente anterior à votação), não há dúvida, a meu ver, de que, a qualquer
tempo, antes da votação, pode a Presidência do Congresso, convencendo-se de
que a proposta de emenda tende a abolir a Federação ou a República, rejeitá-la,
ainda que não o tenha feito inicialmente.

Cabível, portanto, no momento em que o presente mandado de segurança
foi impetrado, sua impetração preventiva, uma vez que visava ele a impedir
que a Presidência do Congresso colocasse em votação a proposta de emenda.
Aprovada esta, o mandado de segurança - como tem entendido esta Corte 
se transforma de preventivo em restaurador da legalidade.

3. Afastada essa preliminar, também não acolho a outra - que é de mé
rito -, com a qual fundamentam seus votos os eminentes colegas que estão
indeferindo o pedido.

Não admito mandado de segurança para impedir tramitaçâo de projeto de
lei ou proposta de emenda constitucional com base na alegaçâo de que seu
conteúdo entra em choque com algum princípio constitucional. E não admito
porque, nesse caso, a violação à Constituição SÓ ocorrerá depois de o projeto se
transformar em lei ou de a proposta de emenda vir a ser aprovada. Antes disso,
nem o Presidente da Casa do Congresso, ou deste, nem a Mesa. nem o Poder
Legislativo estão praticando qualquer inconstitucicn3lidp-de, mas estão, sim, exer
citando seus poderes constitucionais referentes ao processamento da lei em
geral. A inconstitucionalidade, neSSe caso, não será quanto ao processo da lei
ou da emenda, mas, ao contrário, será da própria lei ou da própria emenda,
razão por que só poderá ser atacada depois da existência de uma ou de outra..

Diversas, porém, são as hipóteses como a presente.. em que a vedação cons
titucional se dirige ao próprio processamento da lei ou da emenda, vedando a
sua apresentação (como é o caso previsto no parágrafo único do artigo 57)
ou a sua deliberação (como na espécie). Aqui, a inconstitucionalidade diz res
peito ao próprio andamento do processo legislativo, e isso porque a Constituição
não quer - em face da gravidade dessas deliberações, se consumadas - que
sequer se chegue à deliberação, proibindo-a taxativamente. A inconstitucionali
dade, neste caso, já existe antes de o projeto ou ce a proposta se transformarem
em lei ou em emenda constitucional, porque o próprio processamento já desres
peita, frontalmente, a Constituição.

E cabe ao Poder Judiciário - nos sistemas em que o controle da consti~

tucionalidade lhe é ouwrgado - impedir que se desrespeite a Constituição. Na
guarda da observância desta. está ele acima dos demais Poderes, não haVendo,
pois, que falar-se, a esse respeito, em independência doe Poderes. Não fora assim
e não poderia ele exercer a função que a própria Constituição, para a preser
vação dela, lhe outorga.
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4. Considero, portanto, cabível, em tese, o presente mandado de segurança.
Indefiro-o, porém, por ser manifesta a improcedência de sua fundamenta~ão.

A emenda r.onstitucional, em causa, não viola, evidentemente, a República, que
pressupõe a temporariedade dos mandatos eletivos. De feito, prorrogar mandato
de dois para quatro anos, tendo em vlsta a conveniência da coincidência de
mandatos nos vários níveis da Federação, não implica introdução do principio
de que os mandatos não maIs são temporários, nem envolve, indiretamente. sua
adoção de fato. como sustentam os impetrantes, sob a alegação de que a admitir
se qualquer prorrogação, ínfima que fosse, estar-se-ia a admitir prorrogação pOl'
vinte, trinta ou mais anos. Julga-se à vista do fato concreto. e não de suposição,
que, se vier a concretizar-se, merecerá, então, julgamento para aferir-se da
existência, ou não, de fraude à. proibição constitucional.

EXPLICAÇAO DO VOTO

O SR. MINISTRO DÉCIO MIRANDA (RELATOR) - Sr. Presidente, peço s.
palavra, apenas para recordar ao Tribunal que o mandado de segurança foi
pelos interessados impetrado contra a Mesa do COngresso Nacional. Como, pelo
estudo que fiz do Regimento do Congresso NacIonal, concluí que o Pres1dente da
Mesa só poderia obstar o andamento da emenda constitucional num determi
nado momento, e verificando, mais, que esse momento Já passara, Já ocorrera
antes da Impetração, considerei, no meu voto, que o mandado de segurança, ao
ser impetrado, já vinha tardiamente, já se apresentava fora de tempo, porque
visava a impedir um ato que, sendo o único autorizado à Mesa do Congresso, já
fora anteriormente à impetração praticado.

Todavia, o ato último, quer dizer, a própria dellberação da Casa, a própria
deliberação do congresso (não a dellberação da Mesa), conseqüente àquela pri
meira deliberação da Mesa, também se veio a produzir, e antes que se tivesse
oportunidade de julgar o mandado de segurança. Daí, pedirem os próprios im
petrantes que se julgasse prejudicada a impetração.

Não abrindo mão de minha assertiva, de que o mandado já era tardio ao ser
impetrado, podia eu, processualmente, atender aos impetrantes e declarar, como
fiz, prejudicado o mandado de segurança, pela realização do ato último a que
conduziria a omissão do ato inicial.

Foi essa a posição por mim adotada no voto proferido na sessão em que se
iniciOU o julgamento.

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO

Extrato de Ata

MS. 20.257-2 - DF - ReI. Min. Decio Miranda. Imptes.: Itamar Augusto
Cautiero Franco e Antonio Mendes Canale (Adv.: Roberto Faria de Medeiros).
Autoridade Coatora: Mesa do Congresso Nacional.

Decisão: Pediu vista o Ministro Moreira Alves, após os votos dos Ministros
Relator, Cunha Peixoto e Xavier de Albuquerque, os quais julgaram prejudicado
o mandado; e dos votos dos 'Ministros Rafael Mayer e Soares Muftoz, que o
indeferiram. T. Pleno, 17-9-80.

Decisão: Indeferiram a segurança, vencidos os Ministros Deelo Miranda (Re
lator), Cunha Peixoto e Xavier de Albuquerque, os quais julgaram prejudicado o
pedido. Votou o Ministro Presidente. Impedido o Ministro Leitão de Abreu. T.
Pleno, 8-10-80.

Presidência do Senhor Ministro Antonio Neder. Presentes à sessão os senhores
Ministros Djaci Falcão, Thompson Flores, Leitão de Abreu, Cordeiro Guerra, Mo
reira Alves, Cunha peixoto, SOares Muftoz, Decio Miranda e Rafael Mayer.

Ausente, Justificadamente, o Sr. Min. Xavier de Albuquerque.
Procurador-Geral da República, Dr. Firmino Ferreira Paz.
Alberto Veronese Aguiar - Secretário do Tribunal Pleno.
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