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1. DIREITO PÚBLICO X DIREITO PRIVADO

Antes de examinarmos a distinção entre Direito Público e Direito Privado, cum-
pre delimitar, ainda que rapidamente, o conceito de Direito. Tal delimitação nos permi-
tirá deixar claro o objeto do presente curso, evitando equívocos na colocação dos pro-
blemas que enfrentaremos, ao mesmo tempo em que nos possibilitará, desde o início,
determinar precisamente uma linha norteadora do enfoque dado ao tema e ao seu de-
senvolvimento.

O termo Direito é po1issmico, isto é, encerra uma variedade de sentidos. [lá du-
biedades mais evidentes, como a do direito subjetivo de cada indivíduo em oposição ao
direito-regra objetivo e abstrato, consubstanciado na norma legal. Há, ainda, ambigüi-
dades mais sutis e perigosas, porque, se aparentemente se designaria pelo termo uma
única realidade, na verdade, raramente os jusfilósofos se referem a um mesmo objeto
quando conceituam o Direito.

Historicamente, podemos estabelecer duas concepções básicas distintas. A pri-
meira, toma o Direito como realização do justo transcendental, considerando não haver
distinção a não ser de grau entre o Direito e a Moral, como no caso da teoria clássica
romana e medieval, e a segunda, defendida pelos teóricos modernos, afirma a prevalên-
cia da razão para a definição do justo em regras abstratas e comuns a todos os homens,
as quais dependem da sanção estatal para serem coercitivamente exigidas.

Apenas como ilustração trazemos alguns conceitos de Direito.

1.1 - Conceitos

Kant - "O direito é o conjunto das condições sob as quais a liberdade de um se
harmoniza com a liberdade de outrem mediante uma lei geral chamada Liberdade"
("Das Recht ist also der lnbegriff der bedingungen nmit der anderem nach einen allge-
meinen gesctz der freihei suzammen vereinigt werden karrn") (Metaphysik der sitten,
314) (Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 25, pág. 61).

Clóvis Beviláqua - ....sociologicamente, o direito é uma regra social obrigató-
ria, quer sob a forma de lei, quer sob a de costume" (Teoria Geral do Direito Civil,
Brasília, Mm. da Justiça, 1972, 4 2 ed., pág. 9).

Ihcring o define: "...complexo das condições existenciais da sociedade, coati-
vamente asseguradas pelo poder público" (Revista de Informação Legislativa, 1978,
v. 15, n2 58, pág. 57).

A nós interessa o Direito como regra. E como surge o Direito como norma?

As pessoas, os objetos existem independentemente do Direito, O Direito, porém,
é que estabelece a relação imaginária entre esses entes, regulando-lhes a própria dinâ-
mica.

Dentro dessa necessidade de se estabelecerem e se regularem as relações sociais,
o Direito aparece, segundo a concepção de alguns, através de uma norma fundamental
de atribuição; para outros, aparece a partir da sanção, etc. É a partir dessas normas
primárias que o Direito se constrói.
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Apoiando-se na norma primária da sanção, Kelsen define o Direito como o con-
junto de normas impostas pelo Estado sob pena de sanção. Norma, em seu conceito
elementar, é a regra de conduta obrigatória emanada do poder competente que impõe
coativamente uma conduta.

Chamamos a atenção, entretanto, para a idéia de que sanção se traduz numa de-
satribuição; a norma de sanção sempre retira algum objeto, restringe liberdade. Nem
sempre impõe uma pena. Muitas vezes, ela acarreta a volta ao estado anterior.

O padrão kelseniano do Direito é inteiramente adotado no Código Penal, em cuja
abordagem normativa se registram o sujeito ativo, o dever e a sanção.

Ex.: O sujeito ativo	o Estado deve punir a quem matar
Dever	'- não se deve matar
Sanção - matar	pena de...
Depois, portanto, do Direito posto, seu substrato abrange:
Sujeitos
Objetos
Relações

1.2 - Polêmica

A polôniica em torno da separação do Direito em público e privado está bastante
ligada ao próprio conceito de Direito adotado pelos diversos autores. Entretanto, na
medida em que temos como norte de nosso trabalho a idéia do Direito como ordena-
mento jurídico estatal, essa dicotomia perde substância e se coloca mais em nível didáti-
co.

Sabemos, com Kelsen, que a compartimentação estanque do Direito em público e
privado pode levar à conclusão inaceitável da negativa do Direito Público enquanto
Direita, reduzindo o Direito ao âmbito do Privado. Alguns estudiosos, seccionando o
Direito, identificam o Direito Público com o poder, negando-lhe o caráter especifica-
mente jurídico. Por outro lado, reconhecem no Direito Privado o verdadeiro Direito,
porque nasceria das relações dos indivíduos entre si, independentemente do Estado. Na
realidade, olvidam a premissa fundamental de que o Direito é ordenamento estatal que
regula, autoriza, veda ou obriga indistintamente as relações sociais globalmente consi-
deradas, atribuindo-lhes o sentido especificamente jurídico, incidindo sobre o próprio
Estado ou sobre os particulares.

1.3 - Distinção entre Direito Público c Privado

O Direito, enquanto norma, é uno; a sua diferenciação só se faz internamente a
partir dos sujeitos, objetos e relações, mais especificamente a partir dessas últimas.

A distinção, historicamente, deu-se mediante vários critérios. Pelo critério da
utilidade, estabelecido por Ulpiano, o Direito Público se referia à coisa pública de Ro-
ma e o Direito Privado, à utilidade de cada um; o Direito Público diz respeito à estru-
tura e aos interesses da sociedade perfeita - "ad statum rei romanas", o Privado con-
cerne à utilidade dos cidadãos - "ad singulorum utilitatem". Nas lnstitutas de Justinia-



no tem-se a célebre definição de Ulpiano: "publicum ius est quod ad statum rei roma-
nae spcctat privatum quod ad singulorum utilitatem" (Enciclopédia Saraiva do Direito).
Pelo critério do interesse protegido, o Direito Público seria aquele cujas normas prote-
gessem o interesse público (interesse de todos), e o Privado, o que protegesse interesse
particular; pelo critério firmado na teoria teleológica, se o destinatário da norma for o
Estado, esta será pública, se o indivíduo, privada; pelo critério da renunciabilidade, dis-
tinguindo-se normas cogentes de Direito Público de normas dispositivas de Direito
Privado; pelo critério estabelecido pela teoria da relação jurídica ou da "mais-valia",
considerando-se Direito Privado as relações jurídicas de coordenação e Direito Público
as relações de subordinação, identificando o Direito Público com a justiça distributiva e
o Privado com a comutativa; e assim por diante. Vários outros critérios informaram a
distinção.

Em 1904, segundo Gurvith Roiliger, havia 104 teorias a respeito dos possíveis
sistemas distintivos e conclui o citado autor que nenhuma delas atendia ao mister da
distinção (Reeist(, de Direito Público, 1982, vol. 62, págs. 47, 48, 49). Mas, ao nosso
ver, a distinção, internamente ao Direito, pode ser estabelecida a partir do critério das
relações jurídicas com relativa segurança. Se em uma relação o Estado figura como tal,
essa se caracterizará como de Direito Público; se a relação se estabelece entre indiví-
duos, ou entre particulares e o próprio Estado em um mesmo plano, caracterizar-se-á
como de Direito Privado. Chamamos a atenção para o fato de que nem toda norma que
regula relação entre entes públicos ou entre estes e indivíduos é de Direito Público.
Temos que atentar para a natureza da relação (coordenação ou subordinação) estabele-
cida.

Modernamente, a linha divisória entre os campos dos Direitos Público e Privado
tende a se alterar pelo constante intervencionismo do Estado moderno dentro da área
da liberdade individual, modificando as relações.. Sob o enfoque objetivo, podemos
classificar o Direito Público em: Constitucional, Penal, Administrativo, Trabalhista,
Tributário, Processual e Internacional Público.

O Direito Privado é constituído de apenas duas disciplinas básicas: o Direito Ci-
vil e o Comercial.

2.0 ESTADO

2.1 - Relatividade histórica do conceito de Estado

A organização política é inerente e elemento característico de qualquer sociedade
humana. O Estado, contudo, é um fenômeno típico da moderna cultura ocidcnial.
Mesmo as organizações políticas mais sofisticadas ao longo da história - corno a "p0-
lis" grega, a "civitas" romana, o "imperium" ou o regime feudal - não apresentam as
características essenciais do Estado, enquanto forma de organização política.

O termo Estado é empregado, pela primeira vez, com a conotação que desde en-
tão lhe atribuímos, por Nicolas Maquiavel, já na frase inaugural de sua célebre obra "O
Príncipe", refletindo o fato do surgimento daquelas primeiras cidades italianas dos sé-
culos XV e XVI, que passam a se autodenominar Estados:

"Os Estados e Soberanias que tiveram e ainda têm autoridade sobre os homens
foram e são Repúblicas ou Principados."
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As profundas mudanças econômicas, políticas, religiosas e filosóficas que permi-
tiram o advento dessa nova forma de organização política fizeram-se acompanhar de
substancial alteração do Direito, que afetou não apenas as representações jurídicas tra-
dicionais mas a própria estrutura do Direito e da organização política.

O Direito, que até então se fundava na rígida hierarquia social existente, o que
lhe determinava a estrutura de um sistema hierárquico de ordens normativas que con-
sagravam privilégios, passa a ser conformado como uma única ordem normativa de
aplicação universal. Pela primeira vez na história, tornou-se não apenas possível, mas
até mesmo imprescindível, que as normas de um mesmo ordenamento jurídico, abs-
traindo das diferenças sociais e individuais, fossem aplicadas indistintamente à totalida-
de da população a ele vinculada. Independentemente da posição que o indivíduo ocu-
passe na sociedade, ele passava a ser sujeito de direito, capaz de contratar com os ou-
tros indivíduos, igualmente livres, todas as suas obrigações sociais. Contudo, como
ressalta Marcuse, no seu "A Ideologia da Revolução Industrial", esse nOVO direito,
exatamente por sua natureza abstrata e universal, exigia a sanção estatal para que pu-
desse ser efetivamente implantado e observado. Inicialmente os monarcas absolutos
afirmam o seu poder de mando sobre os senhores feudais e seus vassalos, sem reconhe-
cer maiores limites ao seu próprio poder do que as prescrições de um direito natural
abstrato, reconhecendo-se responsáveis apenas perante Deus e ninguém mais. Mas, ao
longo de dois séculos, afirma-se o Estado Moderno na sua plenitude:

- torna-se soberano, ao excluir de seu território a possibilidade de interferência
de qualquer outra autoridade terrena ou espiritual, firmando-se como a única instância
criadora e responsável pelo cumprimento do direito por ele mesmo editado:

- torna-se leigo, ao fundamentar-se como obra exclusiva da razão humana, ins-
trumento racional e secular de definição do lícito e do ilícito, transformando-se no es-
paço social neutro que possibilita o exercício da liberdade confcssional e religiosa;

- torna-se Estado de Direito, ao reconhecer a submissão dos governantes à lei
positiva, sua responsabilidade perante o povo ou seus órgãos representativos, e ao
consagrar o consentimento popular como a fonte, por excelência, da legitimidade do
poder;

- e, finalmente, organiza-se burocraticamente e consagra a separação do patri-
mônio público do privado.

Assim é que o Estado, enquanto forma de organização política específica, surge
sob o absolutismo monárquico, afirma-se enquanto Estado liberal ou de direito e en-
contra o seu apogeu no século XX, tanto através do Estado comunista quanto do cha-
mado "Wellfare State", ou Estado do bem-estar social.

2.2 - Noções sociológicas e políticas do Estado

O Estado é uma realidade complexa que, enquanto tal, pode ser objeto de ciên-
cias como a Sociologia, a Política, a Administração, o Direito e é também um dos ob-
jetos centrais de reflexão da Filosofia Política e da Filosofia do Direito. Cada um desses
enfoques objétiva estudar o mesmo fenômeno, mas de um ângulo próprio, que ressalta



11

determinados aspectos em detrimento de outros. Enfoques que na realidade se com-
plementam. Todavia, no terreno do Direito e da Filosofia do Direito, foi apenas com
Hans Kelsen, através de sua obra "Teoria Geral do Estado", editada em 1925, que um
conceito estritamente jurídico dessa forma de organização política tornou-se possível.
Os autores clássicos perdiam-se no terreno da Sociologia ou da Política, propondo no-
ções que, na realidade, não poderiam abranger todos os tipos de Estado existentes, e
relegavam a um segundo plano o aspecto especificamente jurídico. Para Carré de Mal -
berg a Nação se torna uma pessoa jurídica no momento em que se organiza como Esta-
do. Logo, o Estado seria a Nação politicamente organizada, donde a Nação precederia
necessariamente o Estado. Esta última assertiva não se poderia aplicar ao Brasil e a vá-
rios outros Estados de formação mais recente. Conceito sociológico, que, na verdade,
raras vezes corresponde à realidade. Há Estados africanos, por exemplo, cuja popula-
ção não constitui uma Nação - um povo que compartilhe da mesma língua, costumes e
crenças (cultura) - mas, na realidade, têm sua população integrada por fragmentos das
várias nações africanas retalhadas pelas fronteiras políticas estabelecidas. Leon Duguit
define o Estado como um fato político: um grupo de homens fixado em determinado
território, onde os mais fortes impõem sua vontade aos mais fracos. A vontade do Es-
tado é a vontade dos governantes. Na realidade, tal característica não é específica do
Estado, mas encontra-se presente em todas as formas de organização política, ou, pelo
menos, em todas aquelas conhecidas pela civilização ocidental desde a "polis" grega até
o Estado Moderno.

São muitas as tentativas de se definir o Estado do ponto de vista sociológico ou
político; seus resultados, contudo, não ultrapassam o nível das noções, tal como a de
Jellinek, que define o Estado como a corporação territorial dotada de poder de mando
originário. Tais enfoques deixam a desejar, por não possibilitarem a formulação de um
conceito mais rigoroso de Estado.

2.3 - Conceito jurídico de Estado

Como ressaltamos anteriormente, é Hans Kelsen quem nos permitirá formular
um conceito mais preciso de Estado do ponto de vista estritamente jurídico, que é o que
mais de perto nos interessa. Kelsen localiza na norma jurídica o fator que nos permite
unificar a pluralidade dos acontecimentos e situações sem vínculo aparente entre si que
a experiência externa do Estado indica. O Direito permite unificar os diferentes acon-
tecimentos, os elementos constitutivos e as várias facetas do complexo fenômeno esta-
tal e interpretá-los todos em um mesmo sentido: o de um centro de imputação de cria-
ção de normas de conduta. O Estado não preexiste ao Direito, mas é-lhe simultâneo, ou
melhor, o Estado é o próprio Direito, o ordenamento jurídico personificado. E a ordem
jurídica dotada de caráter de organização no sentido estrito, ou seja, o exercício do po-
der se encontra estruturalmente centralizado através de órgãos. O Estado é assim uma
ordem de conduta humana, uma ordem coercitiva, residindo exatamente aí a especifici-
dade do elemento político do Estado. A coerção exercida de indivíduo a indivíduo e re-
gulada por essa ordem que liga os atos coercitivos aos pressupostos por ela definidos é
este elemento político.

Não se trata, obviamente, de força bruta, mas da força jurídica destinada a sub-
meter à observância de todos o legalmente preceituado. O elemento político é exata-
mente o mesmo que define o Direito como tal: a coerção.
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Assim, podemos definir o Estado como a ordem jurídica relativamente centrali-
zada, limitada no seu domínio espacial e temporal de vigência, soberana, ou seja, ime-
diata ao direito internacional e que é globalmente eficaz.

2.4 - Elementos constitutivos do Estado: população, território e
poder político

Seguindo o método proposto, examinaremos os referidos elementos sob a ótica
jurídica, ou seja, o que nos interessa são as conseqüências jurídicas das realidades so-
ciológicas examinadas a seguir.

2.4.1 - População - As pessoas a quem as normas de determinado orde-
namento jurídico se destinam. É um conceito mais amplo que o de povo. Povo é aquela
parcela da população de um Estado que participa politicamente de sua organização, po-
dendo votar e ser votada. Apesar do termo população ser aparentemente um conceito
mais sociológico, o seu aspecto jurídico é o que nos interessa. Assim, para nós é o con-
junto de indivíduos sujeitos a uma mesma ordem jurídica, que os define e localiza como
pessoas, ou seja, sujeitos de Direito, centros de relações jurídicas, ou até mesmo, se
considerarmos historicamente a condição jurídica dos escravos, como objetos de Di-
reito.

2.4.2 - Território - É a base física do Estado. O limite material da ação
efetiva dos governantes, ou seja, o limite do poder de império do Estado. Aqui não nos
interessa o aspecto físico, geográfico do território, mas a sua dimensão jurídica en-
quanto elemento delimitador do espaço onde a soberania de um Estado é exercida. É
o limite espacial do Poder de mando, do poder de fazer as normas e exigir o seu cum-
primento.

2.4.3 - Poder Político - É o poder institucionalizado de estabelecer as
normas de conduta e organização social e obrigar ao seu cumprimento. O Poder do
Estado tem caráter normativo, ou seja, só é exercido através de normas que o organi-
zam, distribuindo-o hierarquicamente, atribuindo competências e mantendo uma relati-
va centralização. Não se trata de poder autocrático, mas poder limitado pelo Direito.
Direito que deve ser fundado na participação popular, que é a base do consentimento
que alicerça e legitima o exercício da coerção jurídica, elemento essencial do poder po-
lítico. Em outras palavras, o poder do Estado não é força ou instância mística que esteja
escondida por detrás do próprio Estado ou de seu Direito, mas é a própria eficácia de
sua ordem jurídica, é a vigência de uma ordem jurídica estatal efetiva e soberana.

2.5 - Personalidade jurídica do Estado

No que toca à personalidade jurídica do Estado também é grande a discussão
doutrinária. Para aqueles doutrinadores que informaram a Revolução Francesa de 1789
a Nação constituía pessoa jurídica ou moral, anterior mesmo ao Estado, a quem aquela
delegava o exercício da soberania. Assim, para eles, bem como para Duguit mais re-
centemente, o Estado seria a Nação politicamente organizada. Para Jellinek, no entan-
to, bem como para toda urna escola de tratadistas alemães, o Estado é pessoa por si
mesmo, com direitos e objetivos próprios, uma pessoa jurídica totalmente distinta do
eenicnto huii'iano que a constitui. 0 Estado não personifica neia repteaenta a Nação,
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que é cosiderad "n elemento constitutivo do Estado, sem, no entanto, com ele con-
fundir-se. Para Melsen, como vimos, o Estado, enquanto pessoa jurídica, é a personifi-
cação da própria ordem jurídica através do poder centralizado em seus órgãos.

Nesse passo, cumpre ressaltar que, por força de disposição constitucional, a
personalidade estatal no Brasil é específica dos órgãos das esferas executivas do gover-
no - Presidência na União, Governo nos Estados e Prefeituras nos Municípios. O Con-
gresso, as Assembléias e as Câmaras são meros órgãos, não possuindo personalidade
jurídica própria

3. A CONSTITUIÇÃO

3.1 - Poder Constituinte e Poder Constituído

Poder Constituinte em sentido leigo corresponde a uma faculdade, 1)ossiI)jhdade
de se constituir alguma coisa.

Em sentido técnico-jurídico, traduz-se no poder de criar e revisar a Constituição,
poder de produzir originalmente ou mudar a ordem jurídica fundamental e suprema do
Estado.

Entretanto, há divergências quanto à amplitude do conceito. Entendem alguns
que a sua essência está na capacidade de formação originária do Direito no poder de
criar a Constituição. Outros como Hauriou, Kelsen e Rui Barbosa vêem no Poder
Constituinte a capacidade de criação e mudança da Constituição.

Pinto Ferreira opta pelo conceito mais amplo que abrange um conteúdo histórico
mais profundo. Entende que na dupla manifestação - no poder de fundar a Constitui
ção e no poder de dispor da mesma, em modificando a sua substância - está a essência
do Poder Constituinte, justificando-se, destarte, na praxe do Direito Positivo a sua po-
sição de órgão criador e revisor das Constituições.

Sob o enfoque democrático, Poder Constituinte define-se como o Poder titulari-
zado pelo povo de elaborar uma Constituição; impossibilitado de elaborar diretamente a
Constituição do Estado, o povo elege representantes seus, outorgando-lhes a compe-
tência para a feitura da Carta Constitucional e, assim, o Poder é exercido pela via indi-
reta.

Sob esse enfoque, podemos dizer que o Poder Constituinte é atribuído legítima e
naturalmente por via de eleições populares. [Já de se ressaltar também a revolução po-
pular como veículo de atribuição do Poder Constituinte a um porta-voz do povo, por
este consagrado e reconhecido na figura de uma pessoa, de um grupo ou de um gover-
nante.

Todavia, os doutrinadores, na sua maioria, reconhecem o caráter democrático,
precipuamente, ao Poder Constituinte originário de eleições populares.

O Poder Constituinte não se confunde com o Poder Constituído. Este é criatura
daquele. Os poderes constituídos recebem suas atribuições de uma fonte superior, a
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Constituição, fruto do Poder Constituinte, que os institui e os delimita, O Poder Cons-
tituinte, por outro lado, funda-se em si próprio, não se embasa em nenhuma norma ju-
rídica anterior. Os condicionamentos a que possa sujeitar-se são metas jurídicas. É Po-
der originário que institui a norma fundamental, lança as bases de toda a <)rani7ação
jurídica da sociedade e, ao fazê-lo, manifesta sua natureza de poder fundante e institui-
dor.

3.2 - Poder Constituinte originário

Poder inicial, autônomo e ilimitado que cria ou recria o Estado, elaborando a
Constituição que irá estruturá-lo, lançando as bases de sua ordem jurídica. Manifes-
ta-se mediante Assembléia Nacional Constituinte, referendo, outorga, ou sob a forma
mista.

3.3 - Poder Constituinte derivado

Espécie de Poder Constituinte limitado, previsto no texto da Constituição. Tam-
bém chamado de Poder Decorrente, Reformador ou Instituído, pois visa à reforma da
Constituição, sendo desta resultante e nesta constituído.

Na forma do Estado Federal, diz-se ser o Poder Constituinte dos Estado-mem-
bros urna manifestação do Poder Constituinte Derivado por ser previsto na Constitui-
ção Federal.

3.4 Doutrina do Poder Constituinte

A doutrina do Poder Constituinte nasceu na cultura européia com Sieyé,, ilustre
pensador e revolucionário francês do século XVIII. A ele coube delinear a distinção
entre o "pouvoir constituant", que residiria no povo, e os "pouvoir constitués", neces-
sitando derivar sua existência e competência do Poder Constituinte.

Outros, em seus estudos, observam uma analogia metafísica entre a doutrina do
Poder Constituinte e a filosofia panteísta. Mas, com a secularização do pensamento
humano, a ciência se propôs a separar da teologia política a nova doutrina positiva do
Poder Constituinte. Justamente Sieyés é um dos representantes dessa secularização,
atribuindo o Poder Constituinte ao povo, à própria comunidade social, com a célebre
doutrina do "pouvoir constituant" da nação.

3.4.1 - Natureza do Poder Constituinte - É um poder supremo, originário,
dotado de soberania, com urna capacidade de decisão em última instância. Ele não se
acha submetido a nenhum preceito anterior do Direito Positivo, autolimitando a sua
própria vontade de estabelecer as normas reguladoras da atividade estatal. Está apenas
subordinado à pressão social do grupo, às exigências do bem comum, aos valores jurí-
dicos ideais, ou à opinião pública que o gerou. O Poder Constituinte é, na sua essência,
unitário e indivisível, não é um poder coordenado como os outros poderes (Legislativo,
Executivo e Judiciário), porém a base sobre que se levantam os demais poderes do Es-
tado, que lhes determina as competências e realiza afinal a manifestação originária da
soberania.
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3.4.2 -- Sujeito do /'oder Constituinte É o titular individual ou coletivo
capacitado para criar ou revisar a Constituição. Esse titular da função constituinte pode
ser ora um rei ou ditador, ora uma classe, ora o próprio povo. Numa primeira possibili-
dade histórica, o Poder Constituinte é efetivado pela dominação de um só indivíduo,
seja ele monarca, ditador ou tirano, realizando-se aí a integração pessoal. Numa segun-
da modalidade, é uma classe, uma aristocracia ou oligarquia que aparece como titular
do Poder Constituinte.

Enfim, numa derradeira forma, a própria nação surge como depositária de tal so-
berania, de sorte que o Poder Constituinte pertence à comunidade social, à nação, ao
povo.

A doutrina moderna atribui ao povo ou à nação a titularidade do Poder Consti-
tuinte. Atribuição que é um dos pilares da teoria de democracia representativa, onde o
povo é o seu titular, mas não o seu agente direto. A titularidadc se manifesta através do
poder de escolha dos representantes populares, a quem outorga poderes constituintes
para materializar na Constituição a nova idéia de Direito aceita pela maioria.

Há autores para os quais a titularidade do Poder Constituinte pode ser atribuída a
um governante ou a um grupo; reconhecem-lhe legitimidade, na medida em que, por
exemplo, instalados no poder e reconhecidos, colocam-se como o porta-voz de uma
nova consciência que exige a estruturação do Estado cm outras bases.

Dentre as principais formas de organização do Poder Constituinte temos, sob o
enfoque democrático: Convenção Constitucional, Assembléia Constituinte e Conven-
ção Nacional Constituinte. Na praxe do Direito Político moderno estes termos são usa-
dos indistintamente. Entretanto, há diferenças entre eles, como vemos a seguir.

ASSEMBLÉIA ('ONSTITUINTE - É o corpo representativo escolhido a fim
de criar ou revisar a Constituição. Distinguem-se dois tipos de organização do Poder
Constituinte:

- Sistema de Convenção Nacional: é o tipo de organização do Poder Consti-
tuinte; uma Convenção Nacional Constituinte eleita pelo povo para elaborar unia
Constituição sem necessidade de ulterior ratificação popular.

2 - Sistema popular direto: quando se exige que a Constituição seja votada pela
Convenção Nacional e, em seguida, oferecida à aprovação popular mediante a institui-
ção do "referendum" constitucional. Defendem alguns doutrinadores ser esse último
modelo o mais consentâneo com o espírito democrático, exigindo, como o faz, uma
apreciação popular sobre as mudanças da Lei Fundamental do Estado, pois somente o
povo é competente para exercer os poderes da soberania, ratificando ou rejeitando o
regime político que lhe é proposto e apreciando em última instância a obra da Assem-
bléia Constituinte.

CONSTITUINTE -- É a pré-face de um Estado que será constituído, de algo que
ainda inexiste e que, por força da Constituinte, irá surgir.

- A atividade anterior à criação do Estado é política e não jurídica.

- A atividade constituinte é pré-jurídica, anterior ao Direito, porque é anterior
ao nascimento do Estado.
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- O Direito só existe a partir da manifestação constituinte.

CONSTITUIÇÃO - É a face visível de um Estado constituído, de algo que j
existe, de algo concreto, materializado, de uma organização, de uma sociedade.

3.5 - Constituinte e Constituição

3.5.1 conceito de constituição - A Constituição é o ordenamento fun-
damental do Estado.

-. Ficiner a define corno um "ordenamento fundamental".

- Munro e Lassaile corno "a lei fundamental do país".

- Pedro Calmon a vê como "a lei suprema de uma país".

Ao lado dessas idéias sintéticas do que seja urna Constituição, outros pensadores
d,)- lhe um conteúdo concreto-empírico de definição.

- Darei Azambuja: Constituição é o conjunto de preceitos jurfdicos, geralmente
reunidos em um código, que discrimina os órgãos do poder público, fixa-lhes a com-
1ïénJa, declara a forma de Governo, proclama e assegura os direitos individuais.

Para o jurista-filósofo 1-ELuriou a "Constituição de um Estado é O conjunto de
regras relativas ao governo e à vida da comunidade estatal, consideradas desde o ponto
de vista da existência fundamental (testa".

- E3lack: "A Constituição de um Estado é a lei fundamental do Estado, contendo
os princípios sobre os quais se fundamenta o governo, regulando as divisies dos pode-
res soberanos, ordenando as pessoas às quais cada um deles deve ser confiado e a ma-
neira pela qual devem ser exercidos".

O que se percebe nos conceitos é que todos partem da idéia da Constituição co-
mo ordenamento fundamental.

3.5,2 - Constituição formol e Consmu:ição ,natc'rial - O conceito de Cons-
tituição formal corresponda à Constituição escrita independentemente da naturcia das
normas que essa contL<m; o de Constituição material corresponde ao conjunto de regras
materialmente constitucionais, pertencentes ou não à Constituição escrita.

Assim, nem todas as normas que estão contidas na Constituição escrita são re-
gras materialmente constitucionais; nem todas as normas materialmente constitucionais
o são formalmente.

Na Constituição brasileira, muitos preceitos cuja matéria não é constitucional
foram incorporados no texto da Constituição escrita. E o caso, por exemplo, da regra
contida na Constituição brasileira cm vigor que dispõe sobre o vínculo do matrimônio
(art. 226, § 39). Essas regras tem, assim, a forma das regras constitucionais e, conse-
qüentemente, são estáveis; dizem-se, por isso, foi-rnalinente constitucionais.
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Fora da Constituição escrita, encontram-se leis ordinárias que versam sobre ma-
téria constitucional (como entre nós a lei eleitoral). Estas leis são ditas, em vista disso,
materialmente constitucionais (Manoel Gonçalves F. Filho; Fncidopédia Saraiva do
Direito, vol. 18, p. 332).

3.5.3 - Constituição total e seus diversos conteúdos parciais - Seria opor-
tuno conceber uma visão compreensiva e sintética da Constituição total na complexida-
de intrínseca dos seus aspectos econômico, sociológico, jurídico e filosófico, a fim de
abranger o seu conceito em uma perspectiva unitária.

A Constituição total seria, segundo a concepção de alguns autores, como um
edifício de quatro andares:

- em baixo: a infra-estrutura das relações econômicas, a técnica de produção e
de trabalho, como símbolos de uma economia individualista ou coletivista;

2 - em seguida: as representações coletivas da sociedade, os sentimentos e insti-
tuições dominantes da comunidade humana como reflexos da consciência coniunal;

3 - depois: o sistema de normas jurídicas que, inspirando-se nos antecedentes
econômicos e histórico-sociais, transluzem essa consciência social, corporificando-a em
unia carta política;

4 - acima de tudo: os princípios de justiça, direito natural e segurança coletiva,
como o ideal do regime constitucional perfeito.

conceito ('(('IlôP,li(O ik' ('P/ZStitUiÇã()

As relações CconÔmlcas exercem marcante atuação sobre a Constituição total. A
respeito desse problema, Charles Beard mostrou como a Constitução americana de
1787 foi projetada e garantida por homens de classe burguesa, por proprietários de
terras, hipotecas, papel-moeda depreciado e bônus governamentais interessados na
formação de um governo forte e ordeiro. Sintetizou Munro ser essa Constituição obra
dos homens de dinheiro.

Laski provou a fundamentação econômica da Constituição inglesa. Desse pensa-
mento deriva a sua proposição: "A Constituição inglesa é uma expressão cm termos
políticos de uni paralelogramo de forças econômicas."

Conceito sociológico de COflStj(fli('ã()

O conceito sociológico de Constituição, ou Constituição no sentido material, sig-
nifica a própria organização do Estado, as instituições políticas e jurídicas ainda não
corporificadas em uma Carta. Nesse sentido, todos os Estados têm uma Constituição,
simbolizada nas tradições, nos usos e costumes políticos que regulam a transmissão do
poder, a criação e o funcionamento dos órgãos estatais.

Tal Constituição pertence a cada Estado como a roupa pertence ao corpo, diz
Hatschek.
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É o que igualmente acentua Morgan, ao se referir a essa Constituição no sentido
material, comentando que "sem ela não há Estado, exceto aquele estado de natureza tão
satirizado por Hobbes". Permanece, sem dúvida, evidenciada a realidade social da
Constituição, da qual deriva o corpo de normas que vão formar a realidade jurídica da
Constituição. Dessa realidade social imanente promana a Constituição no sentido for-
mal, e essa mesma realidade social infiltra-se e reflete-se na estrutura das normas jurí-
dicas.

Conceito jurídico de Constituição

Morgan esclarece que uma Constituição no sentido formal é uma lei fundamental
escrita. Quando a realidade social, que disciplina a organização política do Estado me-
diante usos e costumes provindos da tradição histórica, vem codificar-se em um con-
junto de preceitos jurídicos, daí decorre naturalmente a idéia normativa da Constitui-
ção.

A ordem jurídica não 6 um sistema de normas coordenadas mutuamente, que
permanecem no mesmo plano de validade, mas constitui uma hierarquia de diferentes
níveis de normas. No caso em apreço, na estrutura hierárquica da ordem jurídica, há
uma norma fundamental, que é a Constituição, com a mais alta graduação no ordena-
mento jurídico nacional.

A norma fundamental do ordenamento jurídico para Kelscn é a Constituição,
mediante a qual as demais regras jurídicas são criadas, devendo pôr-se de acordo com a
Lei Fundamental a fim de que tenham validade ou força obrigatória e sejam garantidas
pelo Estado.

Em resumo, no sentido formal, unia Constituição é um conjunto de leis escritas
fundamentais formuladas pelo Poder Constituinte.

C'onceitofilosficó ou ideal de Constituição

O conceito filosófico da Constituição ou a Constituição no sentido ideal envolve
unia caracterização de conteúdo ético, um mínimo moral que a define. Freqüentemente
se designa como uma Constituição autêntica ou verdadeira somente aquela que, por
determinados motivos, corresponde a um certo ideal de Constituição. Assim exemplifi-
ca Schmidt: "Para a linguagem do liberalismo burguês, só há uma Constituição quando
estejam garantidas a propriedade privada e a liberdade pessoal; qualquer outra coisa
não é Constituição, mas despotismo, ditadura, tirania, escravidão, ou o que se queira
chamar. Pelo contrário, para urna consideração marxista conseqüente, uma Constitui-
ção que reconheça os princípios do Estado-burguês - de direito -, sobretudo a proprie-
dade privada, é ou a Constituição de um Estado técnico e economicamente atrasado ou,
ao menos, uma falsa Constituição reacionária, uma fachada jurídica desprovida de sen-
tido, da ditadura dos capitalistas."

O Estado liberal apóia-se na ordem social burguesa alicerçada na propriedade
privada: o Estado marxista é uni Estado regido por um proletariado socialista. Existe,
pois, uma Constituição ideal, ambicionada pelo espírito humano, no vôo de sua imagi-
nação e da sua inteligência pelo reino puro da idealidade.
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Constituição total

A Constituição total é uma unidade que transfigura os conteúdos parciais de na-
tureza econômica, sociológica, jurídica e ideal, numa verdadeira síntese dialética, uma
espécie de unidade múltipla, cristalizada como o símbolo do Estado.

Não há, entretanto, uma oposição desses conteúdos parciais. Existe uma só
Constituição total que integra como realidade e como norma as variedades múltiplas da
vida social, sendo antes tais conteúdos dimensões parciais da Constituição estadual.

A sociedade humana ou os grupos sociais apresentam-se integrados, com a sua
infra -estrutra econômica e a superestrutura ideológica desenvolvendo determinadas
relações ou processos sociais, entre os quais se destaca o Direito como expressão ideo-
lógica. O Estado se apresenta como a sociedada básica, no qual se integram os grupos
sociais menores, com a sua ordem social eficiente e o seu ordenamento fundamental,
que é a Constituição.

Naturalmente, essa ordem fundamental e suprema do Estado expressa os diver-
sos interesses, desejos e aspirações dos grupos e da pessoa humana, que se revelam em
diferentes aspectos, dos quais os mais importantes são o econômico, o sociológico, o
jurídico e o ideal, como conteúdos parciais da Constituição total.

No entanto, o ideal da Constituição, de uma ordem básica traduzindo as aspira-
ções do povo em seu conjunto, na qualidade de instrumento da progressiva elevação
espiritual do homem, varia de acordo com a época histórica.

3.6 - Tipos de Constituição

As Constituições não se apresentam em um modelo uniforme, mas em formas e
modalidades diversas, ajustadas à consciência coletiva de cada nacionalidade.

Comumente são divididas em Constituições costumeiras e escritas, flexíveis e rí-
gidas, populares e outorgadas.

3.6.1 - Constituição costurneira ou não escrita - É a que deriva da prática
constante de regras e costumes sociais consagrados pela tradição histórica, consubstan-
ciada nos "folkways" ou "stateways" como hábitos e costumes da sociedade ou do
Estado que se tornam normativos e imperativos para as gerações que se sucedem, tal
qual é  sistema predominante na Inglaterra e na Hungria.

A Constituição costumeira é apenas um grupo de hábitos coletivos que determi-
nam a organização, o funcionamento ou a transmissão do poder estatal nos seus múlti-
plos aspectos.

Na realidade, trata-se apenas de um conceito ideal que nunca se encontra per-
feitamente realizado. De fato, há um lamentável engano na pretensão dos que vêem
uma fundamentação exclusivamente costumeira na Constituição inglesa, ou um conteú-
do apenas legal na Constitução norte-americana. A Constituição inglesa, tida como um
padrão de Constituição costumeira, possui igualmente leis escritas, enquanto as Cons-
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tituições escritas, como a americana ou a francesa, têm uma larga fundamentação his-
tórica nos usos e costumes.

Em que pese às opiniões das autoridades que defendem o entendimento de que a
Constituição inglesa é exclusivamente costumeira, faz-se necessário um corretivo dis-
creto, porque, na referida Constituição, lado a lado com o jogo das tradições, há um
determinado número de leis constitucionais escritas, dentre as quais merecem ser cita-
das: A Magna Carta, a Petição de Direito, o "Acto de Uabcas Corpu.s", o "Rui" dos
Direitos, o "Act of Settlement", o "Parliament Act" de 1911 e o Estatuto de West-
triinstcr. Existe assim um direito constitucional costumeiro, dotado de imensa força
criadora, junto a determinadas regulamentações promulgadas em épocas históricas di-
ferentes, na qualidade de leis constitucionais, como também acontecia no regime políti-
co da 3! República Francesa.

3.6.2 - Constituição escrita - É a que resulta de textos legislativos coorde-
nados de uma maneira sistemática ou não e revisáveis periodicamente.

As tradições históricas, os usos e os hábitos da sociedade corporilicam-se for-
malmente em textos legais, ora num só diploma (Brasil, Estados Unidos), ora em di-
versas leis constitucionais publicadas sucessivamente (França, cm 1975). O regime
constitucional escrito é um produto do desenvolvimento histórico das nações modernas,
que procuram delimitar com precisão os direitos do Estado e do indivíduo. Kclsen diz
que a vida histórica só apre senta formas intermediárias entre os dois tipos ideais e ex-
tremos, naturalmente mais ou menos próximas de um ou de outro (lesses tipos.

Rigorosamente falando, pode-se apenas caracterizar a proporção em que se
combinam os tipos de Constituição para formarem uma modalidade histórica concreta e
viva de Constituição. O padrão de inclusão do regime constitucional nessa ou naquela
modalidade deve ser aferido pela preponderância do mecanismo costumciro ou legal
que se encontra simultaneamente em funcionamento numa Constituição.

Ex.: Na Constituição americana não existe apenas um conteúdo legal. Nos EUA
há costumes e convenções que pressionam e controlam as relações entre os diferentes
ministérios ou departamentos governamentais e são, destarte, um elemento da Lei Fun-
damental do País. Estabelece-se, pois, um Direito Constitucional escrito e outro costu-
meiro, este último abrangendo convenções, usos e costumes que formam a fundamen-
tação histórica e sociológica, econômica e cultural da Constituição escrita.

Comenta Morgan a propósito da Constituição ianque: "o Direito Constitucional
da América, por isso tudo, não se acha somente na Constituição, mas também no
"Common Law".

A Constituição americana é uma Constituição escrita, um grupo de leis funda-
mentais superiores às leis ordinárias, repousando, porém, nas tradições históricas e no
passado de seu povo.

3.6.3 - Constituição rígido - É a Constituição que exige formalidades es-
peciais para a sua revisão. A própria Constituição predetermina o prazo e os processos
que se fazem necessários à sua transformação, garantindo destarte a sua imutabilidade
jurídica e a rtspectiva supremacia forma] diante das leis ordinárias.
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O exemplo clássico de Constituição rígida pode ser ilustrado com a Constituição
Federa] americana de 1787, que 6 ao mesmo tempo uma Constituição escrita e dotada
de uma profunda estabilidade histórica, posto que é ainda a mesma Lei Fundamental do
País, salvante certas emendas ou modificações. Ela estabelece urna diferenciação entre
leis constitucionais e leis ordinárias de tal sorte que as primeiras exigem procedimentos
especiais de modificação, enquanto as últimas podem ser derrogadas apenas pela maio-
ria absoluta de votos dos membros do Congresso, com a devida sanção presidencial.

3.6.4 - Constituição flexível - l a antítese da Constituição rígida, onde as
leis constitucionais podem ser modificadas pelo processo legislativo ordinário. As leis
constitucionais e ordinárias situam-se no mesmo plano de valoração, identificando-se,
assim, quanto ao seu caráter formal. Tão-somente subsiste uma superioridade de fato,
sociológica, da Constituição.

A opinião dominante no Direito político, derivada de Lorde Bryce, é de que urna
Constituição escrita é, em seu natural, rígida, ao contrário de urna Constituição costu-
meira, que seria sempre flexível na sua estrutura, chegando-se mesmo a identificá-las
cm escritas ou rígidas e costumeiras ou flexíveis. Assim, a Constituição americana seria
rígida e a inglesa flexível.

Contrário a essa opinião é McBain, que não vê essa correspondência. Ele entende
que a Constituição inglesa, baseada na índole conservadora e tradicionalista de um po-
vo afogado nos seus costumes e tradições, ligado a um passado glorioso e cheio de lan-
ces históricos, sofre o peso dessa mesma história, que atua poderosamente na conserva-
ção intransigente das instituições básicas.

Argumenta McBain que a evolução do regime constitucional britânico é bastante
lenta, tendo ele permanecido quase que inalterado no último século, com certas exce-
ções.

Ao lado disso, prossegue McBain, há uma extraordinária instabilidade das Cons-
tituições escritas em períodos de crise econômica, ou em países não devidamente ama-
durecidos para a vida política.

Ex.: Hitler e o partido nazista não tiveram dificuldades para violentar a Consti-
tuição alemã de Weirnar de 1919. Nem o ditador fascista Mussolini encontrou obstá-
culos para submeter à sua vontade a Constituição escrita da Itália.

Em vários países europeus, como na França e no velho Império Germânico, as
Constituições escritas não vedavam urna inteira flexibilidade jurídica das suas Cartas
políticas e, no entanto, não sofreram revisão.

Estabelece McBain um critério de classificação de acordo com fundamento pu-
ramente pragmático e conclui: se ela é freqüentemente alterada, por certo é flexível. Se
é raramente alterada, ou não o é nunca, provavelmente deve ser classificada como rígi-
da.

Entretanto, conforme Pinto Ferreira, McBain cai no exagero, identificando as
noções jurídicas de rigidez e flexibilidade com os conceitos sociológicos de estabilidade
ou instabilidade constitucional. E acrescenta ainda o constitucionalista brasileiro que
Bryce teria razão, desde que se procedesse a uma corrigenda em sua tese, no sentido de
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se afirmar tão-só uma correspondência provável de tipos constitucionais e não susten-
tar uma conclusão matemática, inelutável, fatal.

3.6.5 - constituição promulgada - É a Constituição elaborada pelos pró-
prios representantes da Nação, reunidos em Assembléia Constituinte.

Essa formulação da Carta Magna pelos representantes do povo é uma caracterís-
tica inconfundível do Estado moderno, como aconteceu nos EUA, na Suíça, nas Cons-
tituições democráticas do Brasil republicano, na Constituição francesa de 1946 e nas
Constituições da Ttia e do Japão, em vigor deste 1947. Na Constituição popular há
uma integração dinâmica, dialética, uma participação ativa do povo no Governo, me-
diante a luta de opiniões, eleições, plebiscito, etc.

3.6.6 - Constituição outorgada - Resulta de uma concessão ou de uma dá-
diva cio governante aos governados. O governante pode ser um monarca, um ditador
ou uma oligarquia no poder, que outorgam uma carta política fundamental, a que se
deve conformar a nação em seu conjunto.

Configurações históricas desse tipo constitucional são a Constituição russa da
época dos tczares, a Constituição nacional cio Império e a Constituição, da ditadura
brasileira, outorgada em 1937.

37 - Resenha histórica das Constituições brasileiras

Convocação do Poder Const,iuj,:te - A primeira Constituição brasileira, que de-
veria ter tido um cunho democrático, nasceu de um desentendirnento entre o Imperador
Pedro 1 e a Assembléia Geral Legislativa e Constituinte, convocada por ele em 3 de ju-
nho de 1822 e instalada cm 3 de maio do ano seguinte.

O anteprojeto dessa primeira Constituição foi elaborado por uma ('omissão de
sete membros, eleita pela própria Assembléia, que apresentou, no dia 12 de setembro de
1823, o resultado de seus trabalhos. Esse anteprojeto, cujo relator foi Antônio Carlos
Ribeiro de Andrada, desagradou bastante ao Imperador, que dissolveu a Assembléia,
por força de um decreto baixado no dia 12 de novembro daquele ano criando um Con -
selho de Estado, formado por dez membros, encarregado de preparar outra proposta.

O novo projeto, concluído cm 11 de novembro e elaborado "sobre as bases
apresentadas por Sua Majestade Imperial", deveria ter sido jurado pelas Câmaras Mu-
nicipais do Império.

No entanto, em 25 de março de 1824, foi outorgado por D. Pedro 1, nascendo,
dessa forma, a primeira Constituição brasileira: a Constituição Política do Império.

Com a Proclamação da República, durante o Governo Provisório, foram realiza-
das eleições gerais para a Assembléia Constituinte, composta de representantes de to-
dos os Estados, reunidos em Câmara única. Sua instalação se deu no dia 15 de novem-
bro de 1890:
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Antes da eleição, o Governo provisório publicou o texto de um anteprojeto de
Constituição elaborado pela Comissão dos cinco: Santos Wemeck, Saldanha Marinho,
Rangel Pestana, Magalhães Castro e Américo Brasiliense.

Esse texto, revisto por Rui Barbosa, entrou iniediatainnte cm vigor, na parte
referente à composição das Câmaras, à eleição de seus membros e à sua função.

Assim, as "Disposições Transitórias" do Projeto de Constituição estabeleceram
que o Congresso Nacional receberia do "eleitorado poderes especiais para exprimir
acerca (lesta Constituição a vontade nacional, bem como para eleger o primeiro Presi-
dente e Vice-Presidente da República" e também que deliberaria "em Assembléia Ge-
ra], fundidas as duas Câmaras". Finalmente, concluída ela, o Congresso daria "por ter-
minada a sua missão constituinte e, separando-se em Câmara e Senado", encetaria "o
exercício de suas funções normais".

Após sua instalação, em 15 de novembro de 1890, o Con g resso Constituinte
instaurou uma Comissão de 21 membros, representando todos os Estados e o Distrito
Federal, encarregada de elaborar um Projeto de Constituição, que se baseou integral-
mente, com raras modificações, no anteprojeto do Governo Provisório.

Promulgado em 24 de fevereiro de 1891, em sessão do Congresso Nacional
Constituinte presidida por Prudente de Morais, esse texto foi o que maior tempo de vi-
gência teve, vindo a sofrer alteração substancial somente 35 anos após, em 1926.

A estabilidade constitucional desse período é sintoni1(ica, denotando o conserva -
dorismo e a crislali7ação das relações sociais durante a República Velha (Coronclisum).
Disso se conclui que as freqüentes modificações constitucionais por que passamos nos
últimos tempos revelam que estamos em processo de metamorfose. Só será possívcl a
exi s tência de uma Constituição duradoura quando a sociedade brasileira, amadurecida,
apresentar traços internos que favoreçam a estabilidade: relações mais justas, atendi-
mento das necessidades fundamentais do povo, sedimentação dos valores políticos e
dos papéis institucionais.

O Governo Provisório, instituído pela Revolução de 1930, ao convocar, em 14
de maio de 1932, eleições para a Assembléia Constituinte e ao criar uma Comissão en-
carregada de elaborar um anteprojeto de Constituição, marcou o término da Carta de
1891. Essa Comissão, por suas dimensões, foi dividida, por decreto do Governo Pro-
visório, em subcomissões, cabendo à Subcomissão do Itaniarati a elaboração do referi-
do anteprojeto, submetendo-o à Constituinte em 6 d novembro de 1933.

Eleita a Assembléia em 3 de maio, os seus trabalhos foram instalados no dia 15
de novembro de 1933. No dia seguinte, foi criada unia Comissão de 26 membros en-
carregada de analisar o anteprojeto do Governo, do que resultou o Projeto de Consti-
tuição aprovado e promulgado em 16 de julho de 1934.

No entanto, seu período de vigência foi curto. O golpe de Estado de 1937 subs-
tituiu-a por nova Carta, elaborada por Francisco Campos e outorgada por Getúlio
Vargas cm 10 de novembro de 1937.

Com a queda do Estado Novo e a reinstauração da democracia cm 1945, foram
conferidos ao Parlamento, eleito em 2 de dezembro desse ano, poderes para discutir e
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votar uma nova Constituição. A legislação dispôs que, após sua promulgação, a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal voltariam a funcionar como Poder Legislativo ordi-
nário.

Instalada em l de fevereiro de 1946, essa Assembléia Constituinte Congressual
elaborou, sem se basear cm qualquer anteprojeto do Executivo, o Projeto de Constitui-
ção. Em 18 de setembro de 1946, foi promulgada a nova Carta, que teve vigência por
21 anos, até ser editado o Ato Institucional n 9 4, de 7 de dezembro de 1966.

Por esse dispositivo, o Congresso Nacional foi convocado para reunir-se ex-
traordinariamente de 12 de dezembro de 1966 a 24 de janeiro de 1967, a fim de discu-
tir, votar e promulgar um projeto de Constituição apresentado pelo Chefe do Executi-
vo Federal. Mais uma vez na história brasileira, a Carta Magna nasceu de um texto
previamente elaborado pelo Executivo, com a agravante de ter sido aprovado e pro-
mulgado por um Poder constituído (Congresso Nacional), que não fora eleito para essa
finalidade.

Esse anteprojeto foi promulgado pelo Congresso Nacional, com algumas modi ti -
cações, em 24 de janeiro de 1967. Configurou-se, assim, uma nova forma de manifes-
tação do Poder Constituinte: a forma mista, ou seja, a Constituição elaborada pelo Exe-
cutivo e promulgada pelo Congresso Nacional.

Em 17 de outubro de 1969, foi outorgada, pela Junta Militar que governava o
País, no uso "das atribuições conferidas pelo Ato Institucional n 9 16, de 14 de outubro
de 1969", sem que houvesse qualquer participação do Congresso Nacional, cm recesso
desde o dia 13 de dezembro de 1968 por força do Ato Complementar n9 38.

A Emenda Constitucional n2 26, de 27 de novembro de 1985, promulgada pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, a partir de proposta do Poder Executi-
vo, convocou a reunião dos parlamentares "cm Assembléia Nacional Constituinte, livre
e soberana, no dia 1 9 de fevereiro de 1987, na sede do Congresso Nacional".

O Congresso Constituinte de 1987 - A Proposta de Emenda à Constituição que
convocou o Poder Constituinte originário a se manifestar em 1987 foi elaborada pelo
Poder Executivo, que a encaminhou ao Congresso Nacional por intermédio da Mensa-
gem n2 48185, completncntada pela Mensagem n9 49185.

A Proposta de Emenda à Constituição, de iniciativa do Executivo (PEC n 2 43, de
1985), estabeleceu, em seu artigo 1 9 que o Congresso Nacional reunir-se-ia unicame-
ralmente, sem prejuízo de suas atribuições constitucionais, em Assembléia Nacional
Constituinte, no dia 31 de janeiro de 1987. No artigo 2, a PEC n 2 43185 previu a ins-
talação da Constituinte pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. Em seu artigo
3, dispôs que o Projeto de Constituição seria promulgado no curso da Primeira Sessão
Legislativa da 48 Legislatura, após aprovação, em dois turnos de discussão e votação,
pela maioria absoluta dos Constituintes.

Ao ser submetida à aprovação da Comissão Mista do Congresso Nacional, a PEC
a2 43185 revelou-se eivada de vícios que comprometiam a soberania e a independência
do Poder Constituinte e que reduziam o praro de duração dos atuais mandatos parla-
mentares.
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Observaram os legisladores constitucionais, membros da Comissão Mista, que a
data fixada na PEC ng 43185 para a instalação do Congresso Constituinte - 31 de ja-
neiro de 1987 - restringia o mandato dos atuais parlamentares, reduzindo em 24 horas
a duração. Foi também observado que o prazo estipulado para a conclusão dos traba-
lhos de elaboração da Constituição feria, profundamente, a soberania do Poder Cons-
tituinte, em sua essência ilimitado e autônomo.

Outro aspecto que suscitou as mais acirradas polêmicas, não só no âmbito da
Comissão Mista mas em todo o Congresso Nacional, foi a previsão, constante no artigo
1 da PEC n9 43185, do não-prejuízo das atribuições constitucionais dos Deputados
Federais e Senadores, no curso da tarefa constituinte. As discussões provocadas por
essa disposição normativa tinham como ponto crucial o papel na Constituinte dos 23
Senadores com mandatos remanescentes, isto é, aqueles membros do Senado Federal
cujos mandatos foram outorgados em 1982 e vigorarão até 1990. Em razão dos deba-
tes, surgiu o entendimento segundo o qual esses Senadores ficariam com o ônus da le-
gislação ordinária, alijados, portanto, da participação na Constituinte, por não terem si-
do eleitos para esse fim, o que, em absoluto, foi do agrado desses Parlamentares.

O trabalho da Comissão Mista que apreciou a PEC n9 43185 originou a Emenda
Constitucional ne 26185, que, nos seus três primeiros dispositivos, preceitua: o Con-
gresso Constituinte formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, será
instalado em l de fevereiro de 1987, sob a presidência do Ministro Presidente do Su-
premo Tribunal Federal, devendo o Projeto de Constituição ser promulgado, após sua
aprovação, em dois turnos de discussão e votação, pelo voto da maioria absoluta dos
Constituintes.

Os vícios constatados pela Comissão Mista foram, portanto, corrigidos no texto
aprovado pelo Congresso Nacional como Emenda Constitucional nc 26185. Porém, essa
Comissão deixou de retificar erro deveras grave, inserido na PEC n 2 45185, qual seja, o
de previsão de "quorum" para a aprovação do Projeto de Constituição, a ser alcançado
em dois turnos de di scussão e votação.

O estabelecimento, no ato convocatório, da forma de aprovação do Projeto de
Constituição traduz-se em sério atentado à soberania da Constituinte, limitando os seus
poderes (que, deve-se ressaltar, são ilimitáveis e ilimitados), pois somente a esta cabe a
decisão sobre o "quando" e o "de que forma" se dará a elaboração da Carta Constitu-
cional.

A Comissão Mista exintiu-se ainda, e, por via de conseqüência, o Congresso Na-
cional, de abordar o problema de legislação infraconstitucional e dos Senadores com
mandatos outorgados em 1982, diferindo, com propriedade, a decisão para a Consti-
tuinte.

Para a instalação do Poder Constituinte em l de fevereiro de 1987, foram con-
jugados os esforços dos Três Poderes constituídos: o Poder Executivo, que teve a ini-
ciativa de convocação, o Poder Legislativo, que elaborou o ato convocatório, e o Poder
Judiciário, que o instalou.

Mais uma vez a história constitucional brasileira registrou a manifestação do Po-
der Constituinte originário através de Congresso Constituinte.
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Alterações substanciais à Constituição de 1969 (Emenda Constitucional n 1169)

A Emenda Constitucional ng 2 (91511972) previu a realização, em 1974, de elei-
ções indiretas para a escolha de Governadores.

A Emenda Constitucional n2 7 (13/4/1971) alterou o Poder Judiciário, criando o
Conselho Nacional de Magistratura.

A Emenda Constitucional n2 8 (141411977) estabeleceu novas regras para a elei-
ção indireta dos Governadores. Fez coincidir a eleição de Prefeitos e Vereadores com a
de Deputados. Criou a figura do Senador eleito indiretamente. Dificultou a propositura
de Emendas à Constituição e alterou o "quorum" para sua aprovação (de 213 para
maioria absoluta). Alterou a composição do Colégio Eleitoral para eleição do Presi-
dente da República.

A Emenda Constitucional n9 9 (261811977) admitiu o divórcio.

A Emenda Constitucional n 11(13/10/1978) restringiu as prerrogativas parla-
mentares. Alterou o processo de reforma constitucional. Alterou a organização e o
funcionamento dos Partidos Políticos. Criou as medidas de emergência.

A Emenda Constitucional n2 12 (1711011978) acrescentou previsão cm defesa
dos deficientes.

A Emenda Constitucional n 14 (91911980) prorrogou os mandatos dos Prefeitos
e Vereadores, para que coincidissem as eleições municipais com as eleições gerais.

A Emenda Constitucional nC 15 (19/11/1980) restabeleceu a eleição direta para
Governador e extinguiu a figura do Senador eleito indiretamente.

A Emenda Constitucional n9 17 (1211211980) produziu uma pequena reforma
tributária.

A Emenda Constitucional n° 18 (30/6/1981) fixou limites especiais de idade para
a aposentadoria dos professores.

A Emenda Constitucional n2 19(6/8/1981) alterou os prazos de inelegibilidade.

A Emenda Constitucional ? 22 (29/6/1982) prorrogou os mandatos dos Prefei-
tos e Vereadores para evitar coincidência de sua eleição com as eleições gerais. Alterou
a previsão das prerrogativas parlamentares, atenuando a rigidez imposta pela Emenda
Constitucional nC 11, de 1978. Alterou para 213 o "quorum" para aprovação de emen-
das constitucionais. Atenuou a previsão dos regimes de urgência. Prorrogou o prazo
para aprovação pelo Congresso do texto de decretos-leis. Alterou a composição do
Colégio Eleitoral para a eleição do Presidente da República. Previu a utilização do sis-
tema distrital de eleição. Alterou os prazos de inelegibilidade.

A Emenda Constitucional n 23 (111211983) produziu pequena reforma tributá-
ria.

A Emenda Constitucional n 2 25 (151511985) alterou a composição, para maior,
da Câmara dos Deputados, por inclusão dos representantes do Distrito Federal. Previu



ui to 1-ederal no Senado. Previu a eleição direta para Presidente
ii a criação e a organização dos Partidos Políticos. Restabeleceu a

dnomia política dos municípios considerados áreas de segurança nacional ou estân-
s hidrominerais.

A Emenda Constitucional n2 26 (26/1111985) convocou o Congresso Nacional
ostituinte.

A Emenda Constitucional n2 27 (2811111985) produziu pequena reforma tribu-

O processo constituinte deflagrado a partir de 12 de fevereiro de 1987 culminou
a promulgação da nova Constituição Federal em 5110188.

A nova Carta traz traços bem marcantes: a natureza programática e dirigente, o
rátcr participativo, a constitucionalização de diversos temas antes deixados à legisla-

Jo ordinária, a preocupação com os direitos sociais, coletivos e difusos, a consagração
c institutos jurídicos novos na história constitucional brasileira, retratando a tendência
unicipalista dos Constituintes, através de um tratamento privilegiado aos municípios.



E

•8

.8

•2

22

8

E

E

E

rg

E

E

n

.89

08

88

E

86
48

E

.8!

.8.

E

.58

Ex,

88

7' 588

VICE

88588

4: 8

II!h

87' 8

7'

luz

8

.8

2 5

=4

85]

.888

5 tE

17' E 9
0.0=04
EEEE

.558
58]

.8
SgR

5988
8

'8695

87'
'5H
II i

E

88$
'588

E

.8.8

EE

•40

TÍ

4' O
58

85
um

=4
7'
.8

5] 7'

'5

90€

E

E

.5

8=4

7'

.8
858
828

JA

>

.8 8
5

1:

CR

si

.85

7' 8
o

.8

7'
E

E

88

87'
5=4

7'

7'

.8 a
55

88.5

889
.592

595

8.8

4 29
88

MIL

RE

8.8

8
8

8 oS

E 7'
5 E 7'
=84'

E

825

5]
28 €55

E -

8

EE

5]
5

.8 E

57'

8
8$

E

8

AM

7' .5

"E

.8

SE
E

t

fc

 tJ

9:5

O E

ES
8

8-' E

885
(77'

:

.8

leses
88.8

SE

8£ 8 8
MIM

8

E .00

988

5
7'

(7.

7']

E

5]
ES
to

zK

ES

5.87'

8

8 85

Ex,
5=

.85

50
E5

98

87'
.8 8 6

7'

mig

E
o	8

7' a E

jE

ES

E

aS

7'
E

82

8

£8
788

.8
lia

ira

E

0225

•	8

a
7'

85

E

.8.8

.8.8

CISE

8

vis

SE

os

598

088
.88 E

8
o 58

4' 2 6

SoE
E
8 7'

7'

E

7'
a
O

7'O,

E

E

4-

a

E

E

E
.0

7'

E

7' E

.0

8
o

a

E

8

7'

85

a

E 7'

8
E
88

E

7'

a
E

.8.8
E

H

a

E

E..7

.8.8

8.8

93

E 87'

9 Cx,

:8245

7' 8888
.5.0

5

982

E
088
000

57'

'.8

3998

87'

55

8.8

3.5

E Ato

<SE

£5

8
98

.8 a

.=2

ID

ES

..- a)
-

o
IE

(

OH:
o

00L)

Q

7'	E

E

8:	as

ES

82
1:8
-7'-

E .	E E

8

7' = 98
987'- 8

5

87'

581

1§.47' 57'

.8	2,

E	84

988

ZQ

2 231-

IM 'fio

âE

00
OS

8

98

.5 22

.5! 6

E '8



29

3.9 - Atribuição de competências no Estado Federal

3.9.1 - Conceito de competência - Competência é a capacidade de
agir em uma esfera determinada. É a distribuição, no ordenamento jurídico, do poder
de julgar, de legislar ou de atuar, conceito estrutural e de fundamental importância para
a organização do Estado e do Direito. A competência situa-se em nível constitucional
como a delimitação dos poderes políticos do Estado, visando a uma distribuição eficaz e
harmônica destes, que possibilite tanto a correta execução das tarefas públicas quanto o
controle recíproco entre os Poderes.

No Estado Federal, a distribuição ou a atribuição de poderes (competência), pela
Constituição, às esferas de Governo - União, Estados-membros e Municípios - é in-
dispensável, não apenas para se evitarem possíveis conflitos mas, sobretudo, como o
sustentáculo jurídico de funcionamento normal das instituições.

3.9.2 - Tipos de competência

3.9.2.1 - L velus,va ou prit'ati'a Ocorre quando a Constituição
outorga a uma entidade política determinada atribuição, negando-a às demais. É a ca-
pacidade jurídica de exercer privativamente certas atribuições em uma determinada ati-
vidade. A atribuição de competência a determinada entidade política, de fornia privati-
va, exclui qualquer outra.

3.9.2.2 Concorrente - Dá-se quando a Constituição confere a
dois ou mais entes políticos a possibilidade de cuidarem de uma só matéria.

Veja-se bem que, no exercício da competência concorrente, não há mera su-
pressão de lacuna (Ia legislação federal; podem as esferas de poder legislar sobre o
mesmo assunto de maneira independente, prevalecendo, para tanto, a norma que prece-
der às demais no tratamento da matéria.

3.9.2.3 - Supletiva ou complementar - Verifica-se quando a
Constituição confere a determinado ente político a atribuição de dispor sobre certa
matéria, mas não exclui a capacidade de outro para legislar supletiamente, a fim de
suprir lacunas e deficiências. No caso, caberá ao primeiro o estabelecimento dos princí-
pios básicos e gerais.

3.9.3 - Sistemas ou critérios de distribuição de competência - Há três
métodos distintos de distribuição de competência entre o Poder central e os locais, na
experiência do Estado Federal:

a) o primeiro consiste em se enumerarem de forma tão completa quanto possível
as atribuições do Poder central e as atribuições dos Estados-membros. Método difícil
de se tornar eficaz, pois, na prática, nenhuma enumeração é completa o bastante para
fazer frente à riqueza dos fatos, e não se saberia a quem atribuir as matérias não espe-
cificadas;

h) o segundo consiste en se ci't'n'rarem as atribuições das autoridades locais, de
modo que todas as demais matérias não mencionadas sejam da atribuição do Poder
central. Método adotado pela África do Sul (art. 85) e pelo Canadá (art. 91). Tal méto-
do, teoricamente, tende a fortalecer o Poder central;
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c) o terceiro, mais usual, consiste em se enumerarem as atrihtiiçóc:. do Pç!er
central, deixando aos Poderes tocais todas as competências que não lhes sejam recusa-
das diretamente OU as não atribuídas a órgãos federais. Adotaram tal método as Cons-
tituições alemãs de 1971 e 1919, a da Áustria, a dos EUA, a da Argentina, a do Méxi-
co, a da Austrália, a da Suíça, etc. Tal método, teoricamente, conduz ao fortalecimento
do Poder local.

3.9.4 - O sistema brasileiro de repartição ou distribuição de conpe-
tb.cins

3.9.4.1 - Na Constituição Federal de 1969 - Na sistemática da
Emenda Constitucional n2 1, de 1969, discriminavam-se as competências da União ou
do Poder central, e enumeravam-se algumas competências dos Estados-nienibros, dei-
xando-se a estes os chamados "poderes reservados". A competência da União distin-
guia-se cm conipctência geral (art. 8, itens 1 a XVI), competência legislativa (art. 8,
item XVII, alíneas a a e) e competência tributária (arts. 21 e 22). Também assim pro-
cedeu essa Constituição em relação aos Estados-membros, sendo que, no tocante a eles,
a enumeração de atribuições não se fez exaustiva, cabendo-lhes os poderes reservados.
Fm relação as' Município, seguiu-se a nossa tradição republicana de reservar-lhe com-
petência para tratar das matérias que constituíam objeto de seu "peculiar interesse".

3.9.4.2. - Na ( 0/isrituição /(I Repíib/iee de /V/* - A Constitui-
ção da República prevê, no seu au. 21, a c'n I ltiI11ia executiva da União: no art. 22,
estabelece a competência privativa (Ia Llnião para legislar sobre as matérias que men-
ciona, reservando à lei complementar a possibilidade de autorizar OS Estados a legislar
sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo.

O art. 23 elenca as mttérias afetas à eouiuj.ct3ncia executiva conuim ('a União.
dos Estados, do Distrito Federal e dos Munictpios.

O ari. 24 prevê a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal no
domínio da legislação concorrente, enumerando cm seus incisos as matérias compreen-
didas nesse domínio e explicitando em seus parágrafos os tipos de competência a serem
exercidos.

É exatamente nesse campo que a Constituição da República amplia o rol de ma-
térias atrit 'ukl as aos Estados-membros. Nessa seara a União detém competência para
estabelecer norm.s gerais (* l do art. 24), e o Estado, normas suplementares (& 22 do
art. 24): competência esta que, não inibida pela União - isto é, na ausência de norma
federal --. torna-se plena ( 3 do art. 24). Porém, a superveniência de lei federal, se
contrária ao disposto na forma estadual, suspende a eficácia desta (* 4 do art. 24).
Este critério na forma como concebido na Carta da República, acaba por hierarquizar
os ordcnanicntos federal e estadual, princípio contrário à doutrina assente, restando
como campo mais seguro de atuação do Estado aquele afeto a sua auto-organização.

"Ari. 24 - .............................................

§ l' -- No âmbito da legislação concorrente, a competência da Ifnião limitar-se-á
a estabelecer normas gerais.

§ 2 - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.
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§ 39 - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a com-
petência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 40 - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da
lei estadual, no que lhe for contrário."

O art. 30 expressa a competência dos Municípios.

Raul Machado Horta, em conferência proferida em 24 de outubro de 1988, du-
rante o Simpósio "A Nova Constituição Federal e o Processo Constituinte Mineiro",
promovido pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, apresenta o se-
guinte esquema das normas de competência deferidas aos Estados:

"Competência comum (art. 24— 1 até XVI)

Competência de legislação concorrente (art. 24— E até XVI)

Competência normativa e administrativa das Asscmnblias Legislativas para (lis-
por sobre seu Regimento Interno, Polícia, Serviços Administrativos de sua Secretaria e
prover os respectivos cargos (art. 27, § 39).

Poder de organização constitucional e de legislação própria (art. 25).

Poderes reservados (art. 25, § 19).

Poderes expressos, para explorar, diretamente ou mediante concessão a empresa
estatal, os serviços locais de gás canalizado, e instituir regiões metropolitanas, agloine-
rações urbanas e microrrcgiõcs (art. 26. §* 22 e 32).

Competência privativa dos Tribunais (art. 96— 1 - a - b - e - d - e - f).

Competência do Tribunal de Justiça (art. 96— II - a - b - e - d - III).

Normas sobre Tribunal de Contas e Conselho de Contas dos Municípios
(art. 75 - parágrafo único).

Competência dos Estados para criação de Juizados Especiais e Justiça de Pai.
(art. 98 - 1 - II).

Competência da Justiça Militar Estadual (art. 125, § 49).

Competência das Polícias Civis, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombei-
ros Militares (art. 144, §* 4, 52 e 69).

Instituir tributos (art. 145 - 1 - 1!— III).

Instituir impostos (art. 155—I—a—b—c--11)."

Põe em relevo, ainda, o Ilustre Professor a norma contida no art. 25, que trata do
poder de organização constitucional e do poder de legislação dos Estados - "Os Esta-
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dos organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem". E, a seguir, o §
1 9, que diz, "in verbis":

" 12_ São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas
por esta Constituição".

Assim como nas Constituições anteriores, projeta-se nos poderes reservados o
desdobramento formal e material do poder de organização.

Essa técnica de competência reservada ao Estado-membro, teoricamente, reforça
o Estado federado, na medida em que residualmente lhe garante a competência para
tratar sobre todas as matérias que não lhe sejam expressamente vedadas, ou atribuídas
- explícita ou tacitamente - aos demais entes da Federação.

Esses poderes de organização constitucional e de legislação e poderes reservados
são as fontes da competência exclusiva dos Estados-membros.

Relaciona o professor Raul Machado Horta, em tópico específico, as normas de
preordenação a seguir:

"Número de Deputados à Assembléia Legislativa (art. 27).

Mandato dos Deputados Estaduais (art. 27, § 29).

Remuneração dos Deputados Estaduais (art. 27, § 2.

Eleição, mandato e posse do Governador e do Vice-Governador (mi. 28).

Perda do mandato do Governador e do Prefeito (art. 28, parágrafo único).

Regras sobre a administração pública direta, indireta ou funcional (art. 37, inci-
sos 1 a XXI, e § 1, 2, 39, 49, 52 e 6). Servidores públicos civis (arts. 39 a 41).

Polícias militares e corpos de bombeiros (art. 42, § 1 9, 29, 39, 49, 59, 6, 79, 8,92, 10,11).

Organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas e Conselho de
Contas dos Municípios (art. 75).

Garantias dos juízes (art. 95 - parágrafo único - 1 - II— III).

Vedações aos jufzes (art. 95 - parágrafo único - 1 - H - 111).

Normas básicas para os dez primeiros anos da criação de novo Estado
(art. 235 - 1 até XI)."

3.9.4.3 - Na Constituição Estadual de 1970 - A Constituição do
Estado de Minas Gerais de 1970 explicita, no seu art. 6, a competência residual ou
reservada, que configura a autonomia dos Estados-membros no nosso sistema federati-
vo.

"Art. 6 - Competem ao Estado todos os poderes não conferidos pela Constitui-
ção Federal à União e, especialmente:



1 elaborar e modificar a Constituição;

II - organizar o seu governo e a administração própria;

III - estabelecer e executar planos regionais de desenvolvimento:

IV - firmai acordos e convênios com a União, os Municípios, demais Estados e
entidades para fins de cooperação intergovernamental, execução de leis, serviços, de-
cisões, assistência técnica ou aplicação de recursos;

V - promover o bem-estar social;

VI— estimular e organizar a atividade econômica;

VII - planejar a economia estadual;

VIII - difundir o ensino, a educação e a assistência social;

IX - proteger a saúde pública;

X - amparar, prioritariamente, as áreas de desenvolvimento insuficiente, assim
definidas em lei complementar;

XI - manter e preservar a ordem pública e a segurança interna no seu território;

XII - intervir nos Municípios;

XIII legislar sobre matéria de sua competência, especialmente:

a) execução da Constituição;

b) criação, organização e implantação de serviços estaduais;

c) normas gerais sobre orçamento, despesa e gestão patrimonial e financeira de
natureza pública; de direito financeiro; de seguro e previdência social; de defesa e pro-
teção da saúde; de regime penitenciário; (1)

d) produção e consumo;

e) registros públicos, juntas comerciais e tabelionatos; (l)

O organização municipal;

g) ensino;

h) saúde pública;

i) administração pública;

j) tributação;
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1) taxa judiciária, custas e emolumentos remuneratórios dos serviços forenses, de
registros públicos e notariais; (1)

m) divisão e organização judiciárias;

n) tráfego e trânsito nas vias terrestres;

o) Ministério Público;

p) divisão administrativa;

q) diretrizes e bases da educação; normas sobre desportos;

r) organização, efetivo, instrução, justiça e garantias da Polícia Militar e condi-
ções gerais de sua convocação.

Parágrafo único - É de natureza supletiva a legislação estadual sobre as matérias
das letras c, d, e, i, n, q, ocr." (1)

A competência tributária do Estado de Minas Gerais na Carta Magna Estadual
de 1970 foi fixada no seu art. 89.

Conforme consagrado na Constituição Federal de 1969, a Constituição Estadual
de 1970 assegurou no seu art. 79 a autonomia municipal, no que respeita ao "peculiar
interesse" do Município, tanto cm nível político, através da eleição de sua representa-
ção política executiva e legislativa, quanto cm nível administrativo, através do poder de
proceder à organização dos serviços públicos locais, do poder de decretar e arrecadar
os tributos de sua competência - definidos, em conformidade com o sistema tributário
nacional, no art. 99 dessa Carta Estadual -, e do poder de definir a aplicação de suas
rendas desde que observados os princípios da prestação de contas e da publicidade do
balancete.

"Art. 79_ É assegurada a autonomia dos municípios:

1 - pela eleição direta de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, realizada simul-
tancamente na mesma data das eleições gerais para Deputados; (2)

II - pela administração própria, no que respeita ao seu peculiar interesse, espe-
cialmente quanto:

a) a decretação e arrecadação dos tributos de sua competência e à aplicação de
suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes
nos prazos fixados em lei; e

b) à organização de serviços públicos locais."

No que toca à competência legiferante, o art. 31 fixa as matérias de competência
exclusiva ou privativa da Assembléia Legislativa,, o que importa afastar a intervenincia

(i) Redação da monda ConstIlucInat n9 10(77.
(2) RedaçAo da Ërnenda ConstUuc4onal n9 9177.
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do Executivo ou de qualquer outro órgão. O art. 30 trata da competência legislativa
"lato sensu". Em princípio, caberia à Assembléia Legislativa dispor sobre todas as ma-
térias de competência do Estado.

Nesse caso, a intervenção do Executivo, seja pela sanção expressa ou tácita, seja
pelo veto - ainda que este possa ser rejeitado -, é essencial para a configuração da lei.
O art. 43 estabelece a competência privativa do Governador do Estado para deflagrar o
processo legislativo nos casos enumerados, o que vem limitar sobremaneira a atuação e
o poder da Assembléia.

3.9.4.4 - No Projeto de Cons/ituição Estadual (te 1989 - A sis-
temática adotada no Projeto para a enumeração de normas de competência orientou-se
no sentido de esgotar as possibilidades do Estado em relação à niateria, observados, ne-
cessariamente, os princípios e os limites estabelecidos na Constituição da República,
conforme o comando do art. 25, "caput", da Lei Maior.

A respeito das competências deferidas ao Estado pela Constituição Federal, rc-
veja-se o quadro por nós apresentado no item 3.9.4.2, de autoria do Professor Raul
Machado Horta, que dá uma visão global do assunto.

O Projeto de Constituição Estadual, logo em seu art. 99, cuidou de explicitar o
preceito contido no § 1 9 do art. 25 da Constituição da República, que reserva aos Esta-
do as competências que por esta não lhe sejam vedadas; seguindo, assim, a tradição das
Constituições republicanas anteriores no que tange à chamada "competência reserva-
da".

"Art. 99 - São reservadas ao Estado as competências que não lhe sejam vedadas
pela Constituição da República."

O art. 10 do Projeto, a seguir, enumera diversas normas de competência do Esta-
do, de natureza executiva (incisos 1 a XIII) ou legislativa (incisos XIV e XV), reunidas
com base nas competências expressa ou tacitamente deferidas ao Estado na Carta Fe-
deral.

— A ri. 10— Compete ao Estado:

1 - manter relações com a União, os Estados Federados, o Distrito Federal e os
Municípios;

II - organizar o seu Governo e Administração própria;

III - firmar acordos, convênios, ajustes ou outros instrumentos congêneres;

IV - difundir a seguridade social, a educação, a cultura, o desporto, a ciência e a
tecnologia;

V - proteger o meio ambiente;

VI - manter e preservar a segurança e a ordem públicas e a incolumidade das
pessoas e do patrimônio;

VII - intervir nos Municípios;
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VIII - explorar diretamente, ou mediante concessão a empresa estatal, com ex-
clusividade de distribuição, os serviços locais de gás canalizado;

IX - explorar, diretamente ou mediante concessão, os serviços de transportes
ferroviário e aquaviário, que não transponham os limites de seu território, e o trans-
porte rodoviário intra-estadual de passageiros;

X - instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões;

XI - instituir plano de aproveitamento e destinação de terras públicas e devolu-
tas, compatibilizando-o com a política agrícola e com o plano nacional de reforma
agrária,

XII - criar sistema integrado de parques estaduais, reservas biológicas, estações
ecológicas e outras equivalentes, adequado à conservação dos ecossistemas do Estado,
para proteção ecológica, pesquisa cientifíca e recreação pública, dotando-os dos servi-
ços públicos indispensáveis às suas finalidades;

XIII - dispor sobre a divisão e organização judiciárias e a divisão administrativa;

XIV - suplementar as normas gerais da União sobre:

a) organização, efetivos, garantias, direitos e deveres da Polícia Militar;

b) licitação e contratos administrativos, em todas as modalidades, para a admi-
nistração pública direta e indireta;

XV - legislar privativamente nas matérias de sua competência e, concorrente-
mente com a União, sobre:

a) direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

b) orçamento;

c) junta comercial;

d) custas dos serviços forenses;

e) produção e consumo;

O florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos re-
cursos naturais, proteção do ambiente e controle da poluição;

g) proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

h) responsabilidade por dano ao meio ambie,te, ao consumidor, a bens e direitos
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

i) educação, cultura, ensino e desporto:

j) criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas;
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1) procedimentos cm matéria processual;

m) previdência social e proteção e defesa da saúde;

n) assistência jurídica e dcfensoria pública;

o) apoio, assistência e integração social das pessoas portadoras de deficiência;

p) proteção à infância e à juventude;

q) organização, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil.

§ 12_ No domínio da legislação concorrente, o Estado exercerá:

- competência suplementar;

II - competência plena, quando inexistir lei federal sobre normas gerais, ficando
suspensa a eficácia da lei estadual no que for contrário à lei federal superveniente.

§ 2e - O Estado poderá legislar sobre matérias da competência privativa da
União, excepcionadas em lei complementar federal."

Observem-se neste artigo, por exemplo, as matérias contidas no inciso IX e nas
alíneas a e b do inciso XIV, que, a partir do disposto, respectivamente, na alínea (Ido
inciso XII do art. 21, no inciso XIV do art. 21 e no inciso XXVII do art. 22, todos da
Constituição da República, explicitam no Projeto as reservas deixadas ao Estado pelo
Constituinte Federal.

E notem-se ainda aquelas competências que. de forma expressa, por meio de
normas de prcordcnação, definiu antecipadamente para o Estado o Constituinte Fede-
ral, cabendo à Constituição Estadual apenas repeti-Ias. E foi o que fez o Projeto, por
exemplo, no inciso XV de seu art. 10, em que se alinham as matérias de competência da
União e do Estado no domínio da legislação concorrente, seguindo o disposto no art. 24
da Carta Federal; e no inciso VIII do mesmo ar!. 10, que repete a competência definida
no § 2 do art. 25 da Lei Maior.

Este é também o caso das matérias enumeradas no art. Ii, que reproduzem as
normas de competência executiva comum ao Estado, à União e aos Municípios, já ex-
pressamente definidas no art. 23 da Constituição da República.

"Art. II - É competência do Estado, comum à União e aos Municípios:

1 - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e
conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência;

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico
e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
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IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de
outros bens de valor histórico, artístico ou cultura];

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas for-
mas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar,
viabilizando a assistência técnica e a extensão rural ao produtor rural;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo
a integração social dos setores desfavorecidos:

XI registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisas e
exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito."

Aproveitando os espaços deixados pela Constituição da República, o Projeto
procurou avançar ao máximo dentro da esfera de poder do Estado para explicitar suas
competências - em decorrência da regra definida no art. 24 da Carta Federal -, fortale-
cendo, desta forma, o texto estadual. Nesse sentido, veja-se que o Projeto, ao estabele-
cer as competências do Poder Judiciário, incluiu na alínea f do inciso 1 do art. 107 a
competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar "os mandados de injunção,
quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, de entidade ou
de autoridades estadual ou municipal das administrações direta ou indireta", valendo-
se, assim, de lacuna da Constituição Federal.

Interessante verificar, também, outro exemplo em que o Projeto, no seu art. 107,
supre ausência de previsão normativa registrada na Carta Federal, que, ao tratar da
competência para processar e julgar "a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo federal ou estadual" (art. 102), não menciona a competência para o caso
do ato municipal.

"Art. 107 - Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta
Constituição:

1 - processar e julgar originariamente, ressalvada a competência das justiças es-
pecializadas:•

h) as ações diretas de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais,
em face desta Constituição, ou municipais, em face desta e da Constituição da Repúbli-
ca,
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A inclusão desses preceitos de competência no testo do Projeto revela de forma
incontestável a importância prática (fi norma consihçtanc p ada no § 1 do art. 25 da
Constituição da República, que, ao reservar ao Estado federado as competências que aí
não lhe sejam vedadas, apresenta-se corno norma estrutural caracterizadora do tipo de
federalismo adotado no Brasil.

A competência tributária dos Estados para instituir impostos aparece expressa no
ar(. 146 do Projeto, reprisando o disposto nos arts. 145, 11, e 155 da Constituição da
República.

"Art. 146 - Compete ao Estado instituir:

1 - imposto sobre:

a) transmissão "causa mortis" e doação de quaisquer bens e direitos;

h) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e interinunicipal e de comunicação, ainda que as operações e
as prestações se iniciem no exterior;

e) propriedade de veículos automotores;

(1) adicional de imposto de renda e proventos (te qualquer natureza, incidente so-
bre lucros, ganhos e rendimentos de capital, em até cinco por cento do que for pago à
União por pessoas físicas ou jurídicas dorniciliadas no território do Estado;

11 taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva
ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao COfltrilOiiiitC OU

postos à sua disposição;

111 contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

§ l' - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
cconôniica.s do contribuinte.

§ 2 - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos, bem como
integrar a receita corrente do órgão ou entidade responsável por sua arrecadação.

§ 3? - A instituição do imposto previsto na alinea a do inciso 1, quando se tratar
das hipóteses mencionadas no inciso 111 do art. 155 da Constituição da República, obe-
decerá ao disposto em lei complementar federa]."

Quanto aos Municípios, o Projeto apresentou, no seu art. 172, sua competência
executiva e, no art. 173, as matérias de sua competência legislativa, obedecendo aos
princípios e preceitos da Carta Federal.

"Art. 172 - A autonomia do Município é traduzida no exercício de competências
privativas, especialmente:
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- a elaboração e promulgação de sua Lei Orgânica;

II - a eleição de seu Prefeito. Vice-Prefeito e Vereadores;

EH - a instituição, decretação e arrecadação dos tributos de sua competência e
aplicação de suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar
balancetes nos pra/os fixados em lei:

IV - a criação, a organização e a supressão de l)istrilo, observada a legislação
estadual;

V - a promoção tio ordenamento territorial. mediante planejamento e controle do
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

VI - a organização e a prestação de serviços públicos de interesse local, direta-
mente ou sob regiiilc de concessão, permissão ou autorização, incluído o transporte
olct j vo de passageiros, que tem car1ter essencial.

Parí,rafo único - No exercício das competências de que trata este artigo, obser-
varã o Município a norma geral respectiva, federal ou estadual.

Art. 173 - Ao Nlunicípio compete k' rislar.

- sobre assuntos de interesse local, notwfainente:

a) o plano diretor;

h) o planejamento do uso, parcclariicnto e ocupação do solo, a par de outras li-
mitações urbanísticas gerais, observadas as dlrctri7es do plano diretor;

e) a política administrativa de interesse local, especialmente em matéria dc saúde
e higiene pública, construção, (rãnsito e trflcgo. plantas e animais nocivos e logradou-
ros públicos,

d) a u1atri:i indicada nos incisos t, III. IV, V e VI (li) artigo anterior;

C) o r'ii;ic tirfdico único dc seus servidores públicos, observada a diversificação
&1ii:ito aos da administração direta, autárquica e fundacional cm relação aos das demais
entidades da administração indireta;

O a organização dos serviços a(lniiiiisfrativos;

g) a administração, utilização e alienação de seus bens;

II - sobre os seguintes assuntos, entre outros, em caráter regulamentar, tendo em
vista as peculiaridades dos interesses locais e observadas as normas gerais da União e as
suplementares do Estado:

a) o plano plurianual, as diretrizes orçamentárius e os orçamentos anuais;

b) a caça, pesca, conservação da natureza e defesa do solo e dos recursos natu-
rais:
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e) a educação, cultura, ensino e desporto;

d) a proteção à infância, à juventude, à gestante e ao idoso.

Parágrafo único - Sujeita-se o Município às limitações ao poder de tributar, de
que cogita o art. 150 da Constituição da República."

Ressalte-se, por fim, a cautela do Constituinte Estadual em não invadir áreas de
competência de outros entes da Federação, como, por exemplo, nos casos das liiatrias
cujo tratamento a Constituição da República reservou à legislação cornplciircntar ou
ordinária federal, ou, ainda, nas hipóteses de competência do Município.

4— AS FUNÇÕES FUNDAMENTAIS DO ESTADO

4.1 - A doutrina da tripartição dos poderes de Montesquicu

Embora alguns autores reconheçam em Aristóteks um precursor de Montes-
quicu, quando em sua obra "Política" constata que "todas as Constituições têm três
elementos", na realidade ele simplesmente identifica os ofícios presentes ria estrutura
da cidade-estado, na() OS atribuindo a órgãos próprios e específicos que se autocontro-
laNsem.

A prohleniitica da desconcentração do poder político, enquanto forma de ex-
clusão do arbítrio cm nível da organização política, é tipicamente moderna. John Loc-
ke, no seu "Segundo Tratado Sobre Governo", justificando e alicerçando as conquistas
consagradas pela "Revolução Gloriosa", não chega a desenvolver plenamente urna
teoria acerca da desconcentração do poder político, embora esta já se encontrasse reali-
zada na prática constitucional inglesa, principalmente se pensarmos no papel que o ju-
diciário inglês sempre desempenhou na construção e consolidação do Estado Moderno,
encl uanto limitação do poder arbitrário do soberano. Lockc, mais preocupado em justi-
ficar a bifurcação do Executivo em dois ramos: o chefe de Estado e o chefe de Gover-
no, preceitua, ao lado do Legislativo, poder supremo, a existência de dois poderes dis-
tintos: o Executivo, que se encarregaria pernianenteinente da execução das leis em ní-
vel interno, inclusive envolvendo a sua aplicação jurisdicional - função hoje reconheci-
da como do Poder Judiciário; e o Federativo, encarregado de celebrar coligações, alian-
ças, declarar a guerra e fazer a paz, no interesse de todos os integrantes da República.

Foi, portanto, Montesquieu que, a partir das obras de Aristóteles e Locke, reco-
locando a problemática em outros termos e repensando a experiência constitucional in-
glesa, deu forma acabada a uma teoria que visava a desconcentração do poder político
enquanto garantia contra o arbítrio do soberano. Montesquieu, aristocrata e historicis-
ta, longe se encontrava do romantismo de um Rousseau: não acreditava no homem
quando no exercício do poder: todo homem com o poder nas mãos é impulsionado a
dele abusar; o poder inexoravelmente corrompe a natureza humana. Daí a necessidade
de um mecanismo de controle do poder do Estado. A ssim, elaborou a doutrina da limi-
tação dos poderes, na qual propõe o equilíbrio ente os poderes, de tal modo disposto
que o poder seria o limite do próprio poder.

Propõe a divisão do exercício da soberania do Estado cm três poderes autônomos
e harmônicos: o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, que se equilibram na
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medida cm que um é o freio do outro, evitando assim que qualquer deles venha a abu-
sar do poder que detém.

Cabe ao Legislativo fazer as leis, corrigi-Ias ou revogá-las; ao Executivo, aplicá-
las de ofício, administrar a coisa pública, declarar a guerra ou a paz, enviar embaixa-
dores, estabelecer a ordem, prevenir invasões; e ao Judiciário, julgar os litígios e punir
os crimes.

Para Montesquieu, "quando na mesma pessoa OU flO mesmo corpo de magistra-
dos, o Poder Legislativo é reunido ao Poder Executivo, não há liberdade, porque se po-
de temer que o mesmo monarca ou o mesmo Senado faça leis tirânicas para executá-las
tiranicamente".

Como Estado ideal o "L'Esprit des bis" propõe um Estado no qual os três Po-
deres sejam iguais, independentes e autônomos em suas relações recíprocas. Não pro-
põe uma delimitação rigorosa dos poderes; a rigidez e a inflexibilidade não estão no
próprio Montesquicu, mas em muitos de seus intérpretes, levados a tal leitura pela for-
na coto que foi historicamente realizado o principio no Estado Liberal. A separação ri-
gorosa é impossível, uma vez que entre os três Poderes existem pontos de contato.

4.2 - Teoria da distinção das funções jurídicas do Estado

Versão moderna da teoria da separação dos poderes.

Tendência mais aceita é aquela que busca pre servar a teoria, graças a uma inter-
pretação renovada da fórmula de Montesquicu, não como separação impossível, mas
distinção funcional entre os órgãos do Estado (José Alfredo de Oliveira Baracho,
Constituinte e Constituição, 1986. p. 71).

Essa é a teoria das funções do Estado, derivação da teoria clássica da separação
dos poderes, ou sua versão moderna. Abandona a delimitação rigorosa dos três Poderes
do Estado, admitindo uma distinção de suas funções jurídicas primordiais, distribuídas
entre órgãos que cooperam entre si, não obstante serem independentes e autônomos.
para realizar os fins do Estado harmonicamente.

Modernamente a Teoria de Montesquicu é adotada como tema fundamental da
e'.trtitiira do Estado democrático, mas não com o rigor da teoria clássica, e sim sob a
deiioininação de funções do Estado, que compreendem as diversas formas jurídicas de
que se reveste a atividade estatal.

É que a teoria clássica sofreu ao longo dos tempos modificações que a adaptaram
às situações modernas, sem, contudo, abandonar o princípo básico de que o poder não
pode concentrar-se nas mãos de um só. Passou por uma evolução natural sintonizada
com a própria evolução do Estado.

A noção tradicional do princípio sofreu transformações ao longo da evolução
progressiva do Estado moderno, pois existe uma gradual transformação do Estado de
Direito em Estado social, afirma José Alfredo de Oliveira Baracho, em seu "Processo
Constitucional".
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Paulo Bonavides crê no declínio e na revolução da doutrina no Estado contem-
porâneo, que na ordem social contraiu responsabilidades que o Estado liberal, berço e
apogeu da "Separação dos Poderes", jamais conheceu. Neste Estado social, não há lu-
gar para a prática de um princípio rigoroso de separação (José Alfredo de Oliveira
Baracho - "Processo Constitucional", p. 56).

Assim é que o constitucionalismo moderno adota majoritariamente a teoria da
separação dos poderes de Montesquieu corno instrumento primordial para assegurar a
liberdade e as garantias do homem e do cidadão, não como divisão rigorosa, mas acei-
tando possíveis vínculos de relacionamento entre os órgãos estatais.

Apesar de considerada por muitos corno superada, a "Teoria da Separação dos
Poderes" permanece como um dos temas mais constantes na evolução das instituições
políticas; os publicistas contemporâneos ainda não conseguiram superá-la.

4.3 - Distinção das funções do Estado

A evolução das instituições fez com que a divisão das funções do Estado passasse
a ser adotada em quase todas as organizações políticas, sendo consagrada em pratica-
mente todas as Constituições.

Assim, o Poder Constituinte cria o Estado ou o reconstrói através da Constitui-
ção, e o Estado, uma vez constituído, realiza os seus fins através de três funções em
que se reparte a sua atividade: legislação - administração —jurisdição.

A função legislativa liga-se aos fenômenos de formação do "cito. LegiJar
corresponde à atribuição de editar o direito positivo.

As funções administrativa e jurisdicional se prendem à fase da realização do di-
reito:

administrar - aplicar a lei de ofício;
julgar - aplicar a lei contenciosamente.

À divisão das funções estatais corresponde a existência de três órgãos:

Legislativo:Jseu aio típico é a lei; a ele é delegada quase a totalidade das atribuições de
natureza legislativa.

Fxccutivo:J seu aio típico é o administrativo; recebe atribuições de natureza adrninis-
trativa.

Judiciário:	 temtem como ato típico a sentença; recebe atribuições de natureza jurisdicio-
na].

Estes poderes, apesar de rotulados de independentes e harmônicos, na prática
vêm tendo sacrificada esta harmonia. Ela na realidade não se está efetivando, verifi-
cando-se tão-somente a hegemonia do Poder Executivo, apesar de estar o Legislativo
utando pelo restabelecimento de suas prerrogativas. A nova Constituição, entretanto,
retoma o equilíbrio.
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Por outro lado, cada um dos poderes não exerce, de modo exclusivo, a função
que nominalmente lhe corresponde, e sim tem nela a sua competência principal ou pre-
dominante. Na verdade, no nosso sistema constitucional, o Poder Executivo legisla via
medidas provisórias, elabora leis delegadas, tem competência exclusiva para iniciativa
de leis sobre determinadas matérias, etc. e exerce atividade jurisdicional quando, por
exemplo, concede o indulto; o Judiciário legisla, quando elabora o seu regimento e
exerce atividade administrativa, quando organiza seus serviços, além de ter sido dotado
de inciativa legislativa (art. 96, II); já o Legislativo pratica atos administrativos através
de sua Mesa diretora e exerce atividade jurisdicionai. por exemplo, ao julgar o Chefe
do Executivo e seus Ministros nos casos de crime de responsabilidade.

4.3.1 - Critérios de distinçâo:forw/ e rua u'rial - Categoricamente. as
funções do Estado são três, a saber: função executiva, legislativa e judiciária.

Para entender melhor a divisão das funções do Estado, cumpre distinguir as duas
categorias cm que se classificam.

a) Do ponto de vista do órgão que as realiza, aceitando-se o critério formal,
subjetivo ou orgânico, que prescinde da natureza intrínseca da atividade, as funções são
formalmente legislativas, administrativas e judiciais.

Um ato é definido como legislativo se emana cio Parlamento ou do Congresso;
jurisdicional, quando decorre de um órgão tia organização judiciária incumbido da
prestação jurisdicional: administrativo, se de um órgão pertencente ao Executivo.

b) De acordo com a natureza intrínseca das funções, são elas materialmente le-
gislativas, administrativas ou judiciais independentemente do órgão de que emanam.

Considerando o conteúdo do ato, a função legislativa constitui-se mediante a
criação de uma norma do ordenamento jurídico como regra geral, abstrata e nova. A
função administrativa visa à tutela e à wgurança da ordem pública e deve ser aplicada
pelo Estado, tendo em vista o interesse público. A função jurisdiciona] opera-se pela
aplicação contenciosa do direito ao caso concreto.

De um modo geral, as funções que são materialmente legislativas, administrativas
ou judiciais também o são, se consideradas formalmente. Vale dizer, geralmente há uma
coiiictdtncia do caráter formal com o caráter material das funções. Pode ocorrer, po-
rém, que funções materialmente legislativas, administrativas e judiciais não correspon-
(bTfl aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, nesta ordem. Logo, o caráter
material de urna função pode não corresponder ao caráter formal desta função. A regra
geral é que a cada órgão deve ser atribuída urna única e típica função, no entanto, de
maneira excepcional e subsidiária, esses órgãos exercem função diversa. Sendo assim,
apesar de as funções serem absolutamente distintas, haveremos de reconhecer que os
atos em que se manifestam têm, às vezes, caráter misto, pois não pertencem integral e
exclusivamente a urna das funções.

Para Jellinek, não coincide a oposição material da legislação, administração e ju-
risdição com a atividade formal de seus respectivos órgãos.

Segundo nos ensina Seabra Fagundes: "cada um dos órgãos do poder estatal não
exerce de maneira exclusiva a função que nominalmente lhe é indicada".
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Vimos várias vezes o Poder Executivo, sob a égide das Constituições anteriores,
exercendo função legislativa (segundo o critério material), por exemplo: o decreto-lei
do Presidente da República é materialmente um ato legislativo, mas do ponto de vista
orgânico-formal é um ato executivo.

Os poderes se entrelaçam uns com os outros num sistema de "chek and balan-
ces", influindo-se mutuamente Corno reguladores.

Concluímos que uma separação de competência exclusiva de uma espécie deter-
minada de órgão é impossível, urna vez que entre as funções de legislar, administrar
e julgar existem pontos de contato limítrofes ou mistos.

44 - A função legislativa

4.4.1 - A função legislativa no Estado Liberal - A teoria do tua ndato
vinculado e a teoria do mandato livre, O unicameralismo e o bicarneralismo. O Legisla-
tivo e a estrutura do Estado Liberal.

O Legislativo moderno tem origem nos órgãos de representação das corporações
de ofícios e estamentos do fim da Idade Média. Destes herdará, de início, a teoria do
mandato vinculado, segundo a qual o repre sentante eleito se encontraria sempre ads-
trito ao querer real de seus representados, podendo os mesmos destituí-lo a qualquer
inoniento. Na França, havia as chamadas "lettres des cahiers" - procuração explícita
dos podcres concedidos ao representante -, onde se previam as decisões que este estava
autorizado a tomar. Qualquer decisão não prevista ou cm desacordo com as determina-
ções constantes das "lettres des cahiers" acarretaria a imediata perda do mandato e a
nulidade da decisão tomada. Por dificultarem sobremaneira a tarefa legislativa, tornan-
do-a incerta e duvidosa, já Luiz XVI intentara por várias vezes coibir-lhes o uso e
mesmo proibi-]o. Contudo, coube ao Abade Siéyês, na França, através de seu famoso
opúsculo "Qu'est-ce que c'est le tiers Etat?", e a Edrnund Burke, na Inglaterra, no seu
célebre "Discurso aos Eleitores de Bristol", fixar os fundamentos doutrinários da teo-
ria do mandato-livre ou função. Segundo esta, o representante, uma vez eleito, passaria
a representar a totalidade da nação e não apenas o distrito pelo qual se elegeu, podendo
decidir livremente conforme lhe ordenasse a própria consciência, na busca do interesse
maior da nação, não se prendendo ou se vinculando a interesses menores ou hairrfsti-
cos. Pedra fundamenta] da limitada democracia representativa liberal, a teoria que pre-
conizava a independência do representante cm relação a seus eleitores no desempenho
do mandato foi rapidamente consagrada por todos os parlamentos do século XIX. É
importante esclarecer, neste passo, que a democracia entendida em termos de sufrágio
universal foi, na realidade, adição tardia ao liberalismo, que, de início, elitista e exclu-
dente, afirmava categoricamente o princípio da cidadania censitária - apenas o indiví-
duo que percebesse renda anual bastante para o qualificar para o exercício descompro-
metido do voto seria cidadão ativo, exigindo-se o dobro da renda ou mais para que este
pudesse candidatar-se a cargo eletivo. Somente no final do século XIX consagrar-se-á
na Europa o sufrágio universal, ainda assim com a exclusão das mulheres.

A adoção de unia teoria própria do mandato no âmbito político coadunava-se
perfeitamente com a leitura que na época se fazia da obra de Montesquieu consagran-
do-se a separação rígida entre os poderes. O exercício do poder de legislar era adstrito
às Casas legislativas, chegando-se mesmo a afirmar que também a elas caberia a inter-
pretação do direito, pois as normas delas emanadas eram vistas como obras da Razão, o
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que, portanto, lhes deveria assegurar natureza perene acima das circunstâncias do ruo-
mento.

Também em nível de organização interna do Legislativo a dualidade de Câmaras,
caracterizada por uma Câmara Alta (Câmara dos Lordes ou Senado) e uma Câmara
Baixa (Câmara dos Comuns ou dos Deputados), constitui herança da organização das
Casas legislativas no "Ancien Régime". Mantida na quase totalidade dos Estados Li-
berais, a Câmara Alta ou Senado passa a ter a função precfpua de coibir os arroubos e a
impulsividade dos jovens representantes eleitos para a Câmara Baixa, assegurando-se
por critérios eleitorais a maturidade e a experiência dos integrantes da Câmara Alta,
que, embora conservadora, não mais se limitará à representação da nobreza e do clero,
como anteriormente, no "Ancien Régime". Com o advento do Estado Federal, a duali-
dade de Câmaras passa a ter, também, novo significado. O Senado reúne, em uma fe-
deração, os representantes das unidades federadas, cada qual possuindo o mesmo nú-
mero de representantes, o que possibilita a uni só tempo a formação da vontade fede-
rativa e a legitimação da continuidade da Câmara Alta, que, em síntese, mantém seu
papel de órgão conservador, funcionando como contrapeso aos possíveis excessos da
outra Câmara. A Câmara dos Deputados, por outro lado, reúne representantes do po-
vo, variando o número de representantes das bancadas dos Estados-membros de acor-
do com o eleitorado local.

A viabilidade do modelo liberal, contudo, fundava se exatamente na própria na-
tureza limitada das funções a cargo do Estado, que se cingiam à arquitetura jurídica do
ordenamento social e à sua manutenção através do poder de polícia. Com  a crescente
cnmrlo-ddade social, o Estado e também o seu Legislativo se remodelarão para fazer
frente à nova realidade.

4.4.2 - A função legislativa e o Estado intervencionista - O Legislativo
corno órgão controlador. Os i,,s!itutos da democracia .se,nidireta: o "recai!" e o " refe-
rendum" popular, os novos mecan,,r,nos de participação popular adotados na Constitui-
ção de 1988.

As transformações de toda ordem ocorridas a partir de meados do século XIX
viciam modificar radicalmente as relações sociais e políticas vigentes, determinando o
advento de um novo tipo de Estado, alicerçado em novas construções doutrinárias. No
nível das relações políticas, o recrudescimento dos conflitos entre as classes sociais tra-
zido no bojo da segunda Revolução Industrial levou à crescente organização dos tra-
balhadores, que conquistaram, contrariamente ao preceituado na doutrina liberal, a li-
berdade de associações cm sindicatos, o direito de greve e o direito de voto. Concomi-
tantcnlcnte, organizaram-se os partidos políticos, e o Estado viu-se obrigado a alargar
tremendamente o rol de suas funções, no que diz respeito aos direitos sociais. Passou a
ser tarefa estatal a garantia a todos de acesso à saúde, à educação e à previdência social.
Por outro lado, o advento do imperialismo capitalista em nível mundial determinou, a
um só tempo, tanto a interligação vital das diversas economias estatais quanto a sua
crescente complexidade, exigindo que os próprios Estados assumissem cada vez mais o
peso dos grandes investimentos cm obras estniturais, como ferrovias, hidroelétricas e
estradas de rodagem, etc. As crises cíclicas do capitalismo ganham dimensões mundiais,
requerendo dos diversos Estados a intervenção direta na economia, principalmente
após 1930, quando, a partir dos postulados Keynesianos, o Estado passa a ser o princi-
pal agente econômico, responsável pela direção de toda a economia dos diversos países.
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Já em 1919 a Constituição da República de Weimar refletia nos seus dispositivos
as mudanças ocorridas. Frente à revolução soviética de 1917, bem como ao nascente
Partido Nazista, que explicitamente colocavam em xeque o dogma liberal da represen-
tação política fundada na teoria do mandato livre, esta Constituição alemã adota insti-
tutos de democracia semidireta como o "recail", o "referendum" e a iniciativa popular
das leis. O instituto do "recall" possibilita, mediante um número significativo de subs-
critores que tenham efetuado depósito prévio de quantia bastante para cobrir a despesa
eleitoral, que o representante eleito seja submetido a nova eleição, perdendo definiti-
vamente o mandato, se não reconduzido, e indenizado com o dinheiro depositado a tí-
tulo de caução, se as urnas o confirmarem. A revogação do mandato não se funda-
menta na teoria do mandato vinculado, mas na teoria da soberania fracionada, segundo
a qual cada um dos eleitores preserva a sua parcela de soberania, no que toca à posibi-
liclade de controle político sobre o desempenho do mandato do representante que ele-
geu. Instituto adotado na Suíça e em vários dos Estados norte-americanos, sua incor-
poração ao Direito Público brasileiro foi amplamente discutida no processo constituinte
de 198711988.

O "referendum" distingue-se do plebiscito tecnicamente, embora usualmente se
empreguem indistintamente os dois termos. O plebiscito tem origem romana e é ao ní -
vel técnico a consulta popular que objetiva precipuamente verificar o assentimento do
povo em relação à pessoa do governante; já o "referendum" teve início na Idade Mé-
dia, oriundo do mandato vinculado, quando da decisão de questão não incluída nas
"lcttres de cahicrs". A validade do voto do representante era condicionada à aprovação
posterior dos representados. O "referendum" popular pode tanto ser considerado corno
elemento constitutivo para a validade do ato como também ser posterior ao mesmo,
constituindo nova fase do procedimento de edição do ato. Ao lado da iniciativa popular
- o poder de oferecer proposição ao Legislativo reconhecido a um número significativo
de subscritores - foi também o "referendum" levado em conta pelos constituintes co-
mo um dos mecanismo da democracia semidireta capaz de emprestar mais representati-
vidade e legitimidade à ordem democrática brasileira.

Em nível mais geral, a crescente intervenção do Estado na economia determinou
a hipertrofia do Executivo e a redefinição da função legislativa, principalmente na Eu-
ropa, onde tal hipertrofia se fez acompanhar de uma maior atribuição do poder fiscali-
zador ao Legislativo. Na medida em que o Legislativo perdia a exclusividade quanto
à iniciativa das leis e mesmo de sua elaboração, ganhava novas atribuições que o autori-
zavam a exercer efetivo poder controlador sobre os instrumentos céleres criados para
viabilizar as decisões rápidas exigidas pelas novas tarefas estatais. No Brasil a nova
realidade implicou de fato a atrofia do Legislativo, que, na medida em que perdia as
prerrogativas propriamente legislativas, não foi sendo dotado dos instrumentos e do
poder fiscalizador necessários ao reequilíbrio de funções classicamente recomendado
entre os poderes do Estado. Atendendo-se ao imperativo para a efetividade da demo-
cracia que se busca implantar no País, os Constituintes retomaram a velha lição de
Montesquieu de que o poder deve controlar e limitar o próprio poder, ainda que em
contexto totalmente distinto, estabelecendo maior equilíbrio entre os poderes.

4.5 - Função jurisdicional e função administrativa

Distinção entre a função administrativa e a jurisdicional.
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Entendem alguns publicistas que do ponto de vista científico não existe uma fun-
ção jurisdicional diversa da função administrativa, argumentando que em sua substân-
cia a função jurisdicional é a de executar ou aplicar a lei a casos concretos e particula-
res, e executar a lei é objeto de outra função - a executiva.

Contrário à distinção é também Berthèlemy, que não vê na administração e na
jurisdição funções distintas, mas partes de urna única função - a executiva.

Seabra Fagundes entende que o procedimento do Estado através da função juris-
dicional muito se assemelha à ação de individualização da lei, que é praticada essen-
cialmente pelo Executivo. As duas funções determinam ou definem situações jurídicas
individuais. O jurista brasileiro afirma que ambas, prendendo-se à fase de realização do
direito, identificam-se como funções de execução, razão por que considera delicado
problema doutrinário fixar-lhes os conceitos específicos.

Seahra Fagundes, tratando-as como espécies do gênero funções de execução,
não nega a autonomia que se consagrou à função jurisdicial. Ora, ocorrendo situações
oriundas de atitude do indivíduo recusando-se a obedecer à lei, ou de procedimento dos
próprios órgãos estatais violando os limites prefixados no direito, essas se resolvem
pelo exercício da função jurisdicial, que restaura a legalidade. O seu exercício pressu-
põe um conflito, uma controvérsia ou um obstáculo em torno da realização do direito e
visa removê-lo pela definitiva e obrigatória interpretação da lei.

E a distinção, segundo Seabra Fagundes » das duas funções estaria basicamente
nesses elementos específicos:

a) Como momento do seu exercício - uma situação contenciosa surgida no pro-
cesso de realização do direito,

b) Como modo de alcançar a sua finalidade - a interpretação definitiva do di-
reito controvertido.

e) Como finalidade do seu exercício - o trancamento da situação contenciosa,
conseqüência necessária da interpretação rada. Solucionar conflito em ca-
ráter definitivo.

Em conclusão: O exercício da função jurisdicional só tem lugar quando existe
conflito a respeito da aplicação das normas de direito: tem por objetivo específico re-
movê-lo e alcança a sua finalidade pela fixação definição da exegese.

OBS.: Conquanto tendo sempre em vista a execução do direito, a função jurisdicional
pode remontar aos fenômenos de formação das regras jurídicas. Fá-lo-á, porém, ainda
considerando a realização delas.

Outras concepções:
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Segundo a concepção de T3onnard, a função judicante caracteriza-se
pela remoção das situações contenciosas surgidas a a propósito da
atuação dos direitos subjetivos.
Jurisdicional "consiste em suprimir definitivamente as situações

Bonnani - contenciosas que tenham surgido no curso dos fatos de formação e
execução do direito".
Abrange o momento e a finalidade do exercício da função judicante,
mas omite qualquer referencia ao conteúdo peculiar da sua interven-
ção.

Clabino Fraga 4 Caracteriza-a pelo motivo e finalidade, omitindo o conteúdo como
Bonnard.

Dá à função jurisdicional o caráter específico de atividade de subs-
tituição. Isto é, a seu ver, ela intervém sempre para substituir alguma

Chiovenda outra atividade, podendo esta atividade substituída ser "de particular
ou de outros órgãos públicos." Seabra F. entende ser este critério
diferencial insuficiente.

Mortara -I Para ele, o que distingue a jurisdição é a defesa do direito objetivo.

Duguit

Seabra Fagundes afirma ser Duguit o autor que mais nitidamente
consegue caracterizar a função jurisdicional, vinculando-a à opera-
ção interpretativa do direito como necessidade e modo de remover
os atentados à ordem jurídica.
Segundo Duguit, no modo de intervir, isto é, na interpretação defi-
nitiva do direito controvertido é que está o conteúdo do ato jurisdi-
cional.
É que a administração resolve também questões de direito, mas o faz
como meio de obter determinada finalidade prática; porém, na fun-
ção administrativa, a exegese é o meio de chegar a um fim.
Assim, enquanto atuando simplesmente como função individualiza-
dora da regra geral, ela se identifica com a função administrativa
pela natureza e pela repercussão dos seus atos. Quando atuante com
o objetivo de fixar a interpretação do direito, com aplicação às situa-
ções contenciosas, trancando as contendas, ela se destaca da função
administrativa.

5— TIPOS DE ESTADO

Por tipos de Estado entendemos a classificação dos Estados de acordo com o
critério da descentralização geográfica do poder político no território estatal.

5.1 - O Estado unitário ou simples

Historicamente, até o final do século XVIII não se conheceu senão o Estado
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Unitário. O Estado Moderno afirmou-se de início, exatamente pela centralização do
poder político, eliminando as instâncias do poder feudal ao fazer com que o poder de
editar normas fosse exercido por um único pólo sobre todo o território do Estado. Vi-
sando à eficácia dessas normas, desde as primeiras formações sociais com característi-
cas políticas próprias do Estado Moderno, desconcentrava-se a administração através
de entidades hierarquicamente vinculadas. Como vimos no item anterior o exemplo
mais claro desse fenômeno de desconcentração consubstanciou-se, em nível doutriná-
rio, na Teoria da Separação dos Poderes, de Montesquieu.

O Estado Unitário é a forma ou o tipo mais comum de Estado. As suas divisões
territoriais internas são o resultado não de um fenômeno de descentralização do poder
político, mas de sua mera desconcentração. As províncias ou regiões econômicas cons-
tituem, na realidade, simples circunscrições administrativas, sem autonomia, hierarqui-
camente vinvuladas ao poder central e que não possuem o poder político de editar o
seu próprio Direito.

5.2 - O Estado federal ou composto

O Estado federal foi uma criação dos Constituintes norte-americanos de 1787. O
federalismo foi construído de forma rnarcadarnente pragmática, colocando em xeque
conceitos já tradicionais na ciência política e no Direito Público da época, como o de
soberania. Representantes dos treze Estados independentes de colonização inglesa na
América do Norte reuniram-se no Congresso Constituinte da Filadélfia, buscando, a
um só tempo, preservar a independência recém-conquistada de cada uma das treze ex-
colônias e encontrar uma forma de união permanente das mesmas que facilitasse o co-
mércio interno e as fortalecesse no intercâmbio comercial externo, bem como viabili-
zasse a criação de uni meio de defesa comum contra agressões externas. Deste modo,
deveria caber à União principalmente a cunhagem da moeda comum e a constituição de
Exército e Marinha também comuns. Assim é que os treze Estados originais, conser-
vando cada um o seu direito próprio e a autonomia de seu poder político, sem se vin-
cularem hierarquicamente à ordem central, deram origem a um novo Estado. Pragmati-
camente, realizou-se uma forma inteiramente nova de organização do poder político.
Os Estados-membros abdicaram da soberania em favor da União, conservando, no en-
tanto, parcela significativa desta, consubstanciada na autonomia que os caracteriza.
Cada um dos Estados representados delegou poderes ou competências, com base nos
quais se criou um novo Estado, cujos elementos foram assim constituídos: o território
resultou da soma dos treze territórios estaduais; a população, do somatório de todos os
indivíduos vinculados a qualquer uru dos Estados preexistentes; e o poder político,
criado através da Constituição da União, desconcentrado nos Poderes Executivo, Le-
gislativo e Judiciário. O Estado Federal fundamenta-se em uma Constituição Nacional
que discrimina e delimita, através dos critérios de distribuição de competência, o âm-
bito de abrangência das normas emitidas por cada um dos pólos descentralizados, gera-
dores de normas jurídicas que compõem a Federação. A Constituição, enquanto pedra
basilar desse Estado composto, fixa a indissolubilidade da União, vedando, ainda que
implicitamente, a possibilidade de secessão.

Tal experiência histórica, que se transformou em modelo de organização política
para os países de grande extensão territorial, não se reduziu a uma mera fusão de Esta-
dos. Na realidade, resultou dessa experiência a criação do Estado composto onde coe-
xistem articuladamente no mínimo, segundo ensina Kelsen, três tipos de ordem jurídica
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distintas: a nacional, cujas normas ignoram o fenômeno federativo, tendo validade por
todo o território nacional e vinculando toda a população globalmente considerada; a fe-
deral ou da União, cujas normas recobrem a esfera própria de competência constitucio-
nalmente adstrita ao poder central; e as regionais, consubstanciadas nas diversas ordens
jurídicas estaduais fundadas em suas Constituições próprias.

No Brasil, pela Constituição de 1988 - que inovou a técnica de organização fe-
derativa -, o Estado Federal compõe-se da União, dos Estados-membros e dos Municí-
pios. A controvérsia em torno da definição do Município como instância federativa ce-
de lugar à categórica assertiva de que se trata de uma entidade política que integra a
Federação (art. 1 2 da Constituição de 1988).

5.3 - Distinção entre federação e confederação

A confederação de Estados é fenômeno que não se confunde com o federalismo.
Confederação é a reunião momentânea e transitória de Estados (unitários ou federais)
soberanos, através de um tratado internacional e não de um Constituição, visando à
consecução de um ou mais objetivos comuns, sem que nenhum de seus integrantes ab-
dique de qualquer parcela de sua soberania, mantendo plena e integralmente sua perso-
nalidade jurídica nacional e internacional, podendo a qualquer momento denunciar o
tratado e retirar-se da confederação. Esta, portanto, nada mais é do que a simples asso-
ciação de Estados, que se mantém no gozo integral de sua soberania. De um tratado
que deu origem a uma confederação não resulta, portanto, um Estado, mas apenas uma
associação de Estados, Os Órgãos da confederação não têm o poder de fazer com que
suas decisões incidam diretamente sobre as populações dos Estados que a integram,
mas, pelo contrário, estes é que dão cumprimento às decisões coletivas.

6— FORMAS DE GOVERNO

Embora não haja pleno acordo entre os autores quanto ao uso da expressão
"formas de governo", buscaremos delimitar o significado que lhe atribuímos no pre-
sente curso. Por "forma de governo", segundo os ensinamentos de Gropalli, entende-
mos a distinção entre os princípios em virtude dos quais se organizam e se disciplinam
as relações entre a população e os órgãos detentores do poder. Busca-se aqui determi-
nar as formas de organização do poder político que se fundou nesses princípios, deter-
minando a base da autoridade dos governantes, ou seja, o fundamento da obediência do
governado e o processo de escolha dos governantes. Procura-se, portanto, delimitar os
princípios que justificam os modos de se atribuírem funções e de se concentrar ou des-
concentrar o poder político, autocrática ou democraticamente, absoluta ou controlada-
mente.

6.1 - Na Grécia clássica

Em que pese à diferença entre a organização política da Grécia Clássica, a "p0-
lis", e o Estado Moderno, Aristóteles empreendeu uma classificação das formas de go-
verno que se tornou recorrente na História da Filosofia Política. Assim, embora Heró-
doto e Platão tenham-se dedicado ao tema, limitar-nos-emos à classificação aristotéli-
ca, pelo enorme influxo que sua doutrina encontra no pensamento político.
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Aristóteles, consoante a tradição grega e os princípios por ele mesmo estabeleci-
dos na "Metafísica" e na "Lógica", considerava a forma como fator essencial para a
compreensão da verdadeira realidade de um ser. Por esse motivo, grande parte da "Po-
lítica" 6 dedicada à análise das formas de governo encontradiças na história do povo
grego. A partir de um primeiro critério quantitativo, relativo ao número de governan-
tes, Aristóteles fixa as três formas básicas de governo na sua pureza original: a monar-
quia ou governo de um só, a aristocracia ou governo de um grupo, classe ou estamento,
e a democracia, o governo exercido diretamente por todos os cidadãos. As três formas
de governo seriam, a princípio, igualmente boas e frutíferas, em que pese ao fato de ser
difícil encontrar-se todo o conjunto de cidadãos retos e justos exigido no conceito
aristotélico de democracia. Enquanto os governantes se deixassem guiar pelo saber,
pelo conhecimento da verdade, necessariamente, o bem comum para toda a cidade seria
atingido. No mundo histórico, material, contudo, os interesses egoísticos, fruto da ig-
norância, não tardam a determinar a corruptela de tais formas, que então se transfor-
mam, respectivamente, nas formas degeneradas correspondentes: tirania, oligarquia e
demagogia.

Assim, Aristóteles, articulando um critério meramente quantitativo, o número de
governantes, com outro de natureza qualitativa, as qualidades pessoais dos governan-
tes, estabelece as seis formas de governo que reconhece na História Antiga, pensada
sempre como impulsionada por um eterno movimento circular, que esquematicamente
pode ser assim traduzido:

Monarquia	> Tirania

Aristocracia	Oligarquia

Democracia	> Demagogia

A importância da terminologia aristotélica é evidente, embora cumpra ressalvar
que, obviamente, a realidade da organização política era outra, o universo de cidadãos,
mesmo no auge da democracia grega (democracia direta), não ultrapassava a casa dos 8
mil, o que já a tornava praticamente inviável para uma população de cerca de 50 mil
habitantes. Apesar da importância da classificação, a moderna Ciência Política tende a
abandoná-la. O critério utilizado por Aristóteles era condizente com a cidade-estado de
seu tempo, onde era fácil identificar e contar os verdadeiros detentores do poder, e até
mesmo classificar suas virtudes pessoais e a intenção que os animava ao exercer o go-
verno. Hoje, contudo, tornou-se inviável, dada a complexidade dos fatores de toda or-
dem que interferem na organização política, a começar mesmo da natureza representa-
tiva que hoje a caracteriza.

6.2 - No Renascimento c na Idade Moderna

Maquiavel retoma o tema na frase inaugural de "O Príncipe", já transcrita nesta
obra, bem como os "Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio", onde recoloca o
problema da forma de governo no contexto de sua época, identificando duas formas
básicas de organização do poder político:
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O Principado ou Monarquia - forma de governo na qual há uni só. governante,
CUJOS poderes são ilimitados; o soberano alça-se além de suas próprias leis, e a estrutura
social é caracterizada pela desigualdade entre os cidadãos.

- A República - forma de governo onde prevalece a igualdade entre os cidadãos
e onde todas as relações sociais são regidas por leis. A "República perfeita" contém
urna organização do poder que inclui elementos monárquicos, aristocráticos e demo-
cráticos.

A classificação de Maquiavel simplifica a de Aristóteles. Os critérios de classifi-
cação não são mais os fins que os governantes objetivam ou o seu número, mas a posi-
ção de submissão ou iniperiosidade dos governantes frente às leis e a aceitação de uma
intrínseca igualdade ou desigualdade entre governantes e governados como critério de
organização do poder.

Montesquieu retoma a classificação aristotélica; no entanto, como grande histo-
riador da então recente história inglesa, distingue a monarquia despótica - aquela em
que o governante se coloca acima de suas próprias leis e concentra em si todos os po-
deres - daquela propriamente dita, onde os poderes seriam divididos e exercidos sob
o império da lei.

A classificação de Maquiavel foi muito popular e aceita integralmente por auto-
res tais corno Hobbes, Rousseau e, em geral, pelos expositores do pensamento liberal
durante todo o século XIX.

Em nossos dias, contudo, a maioria absoluta, senão a totalidade, dos Estados que
se denominam monarquias são Monarquias Constitucionais onde o rei reina mas não
governa - caracterizadas pela perfeita submissão dos governantes ao Direito, e pelo
fato de o Direito reconhecer a igualdade de todos os cidadãos, inclusive no que toca à
possibilidade de virem a ser governantes ou de os escolherem.

6.3 - No sáculo XX

Jcliinek retoma na sua "Teoria Geral do Estado" a divisão maquiavélica entre
Monarquia e República pra dar-lhe novo conteúdo; tomando por critério o modo pelo
qual se forma a vontade do Estado, distingue dois processos: uni jurídico e outro psi-
cológico. Embora admita que tais processos dificilmente se apresentam na sua pureza, o
psicológico seria característico da monarquia, pois a vontade do Estado seria a mani-
festação direta da vontade psicológica e não jurídica do monarca; na república, pelo
contrário, a vontade do Estado se forma porque o Direito reconhece ou confere deter-
minada qualidade a diferentes vontades naturais, as quais sem esse reconhecimento não
teriam capacidade de engendrar atos do Estado.

Kelsen considera totalmente destituída de sentido a classificação de Jcllinek. Na
verdade, a vontade do Estado se expressa sempre de modo jurídico. Se em uma Monar-
quia a vontade do monarca é vontade do Estado porque o Direito, escrito ou consuetu-
dinário, lhe confere tal qualidade, também na República o ato psicológico de formação
da vontade estatal tem relevo e, embora se revista de forma jurídica, é evidente a sua
existência. Portanto, não é possível a utilização de tal critério.
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Defende Ketsen que o problema da determinação das formas de governo se vin-
cula intirnamente às vias de produção do Direito, adotando como critério a possibilida-
de de participação popular na elaboração das leis, o que determina diferentes modos de
criação do Direito. Essas possibilidades localizam-se entre dois extremos ideais ou pu-
ros, que dificilmente se verificam na realidade histórica. Um desses pólos é a autocracia
ou monocracia, no qual uma só pessoa participa da criação do Direito, fundando-se em
urna concepção rústico-absolutista do mundo, segundo a qual existiriam valores abso-
lutos, perfeitamente cognoscíveis, cuja determinação prescinde da participação de ou-
tios. Aquele que os conhece, pode, portanto, tomar isoladamente as medidas necessá-
rias à realização desses valores absolutos. O outro pólo é a democracia, na qual a cria-
ção do Direito é em maior ou menor grau encomendada ao povo do Estado ou a seus
representantes. Funda-se cm uma concepção de mercado que afirma a inexistência de
valores absolutos, permanentes e cognoscíveis por evidencia, sendo, portanto, necessá-
rio buscar a harmonia e o consenso entre as diversas opiniões por meio de procedi-
mentos democráticos. Para Kclsen essa dicotomia entre autocracia e democracia (for-
mas puras) e monarquia e república (formas históricas) tem caráter meramente formal;
não há diferença de conteúdo. Uma democracia poderia, em tese, ter as mesmas leis de
uma autocracia com relação ao conteúdo; a diferença é formal e consiste na distinta
participação dos cidadãos na produção das leis comuns.

Para Karl Locwcnstein, os governos podem ser qualificados de "autocracias" se
existe neles um só detentor do poder, quer seja uma pessoa (ditador), urna assembléia,
um comitê, urna junta ou um partido, se o exercício do poder está concentrado em suas
mãos.

Ao contrário, a forma de governo será "constitucionalista" quando se organiza
sobre o princípio da distribuição do poder, ou seja, quando vários detentores do poder
ou órgãos estatais participam da formação da vontade estatal, quando as funções desses
órgãos ou desses detentores do poder estão submetidos ao controle dos demais.

São esses os principais critérios para a classificação das formas de governo, en-
quanto buscam distinguir os princípios fundamentais que alicerçam a relação entre go-
vernantes e governados na organização do poder político.

7 - REGIMES DE GOVERNO

Neste item, relativo à classificação dos regirnes de governo, procederemos a urna
análise ainda em nível da concentração ou desconcentração do poder político, sendo
que, agora, a análise recai sobre um plano mais operacional e técnico e não mais ao ní-
vel dos princípios filosóficos fundantcs da organização política como quando tratamos
das formas de governo. A classificação dos regimes de governo consiste na delimitação
das diferentes maneiras operacionais de organização do poder estatal para a consecução
eficiente das funções primordiais do Estado. O sistema de convenção, adotado na Re-
volução Francesa durante a fase do terror e na Revolução Soviética de 1917, é, incon-
testavelmente, um regime de governo, ao lado do parlamentarismo e do presidencialis-
mo; contudo, nossa análise se prenderá apenas a esses últimos, por razões de oportuni-
dade e de ordem prática.

7.1 - O regime parlamentarista de governo

0 regime parlamentarista de governo tem sua origem na lenta e longa evolução
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constitucional da Inglaterra, que, principalmente após a "Revolução Gloriosa" de 1688
se transformará em modelo para as demais nações européias e americanas. A Bélgica,
em 183!, é o primeiro país a adotar o modelo parlamentarista inglês, que permitia aoti reinar, mas impedia-o .Je efetivamente governar. 1h múltiplas variações do regime
parlamentarista, que foi adotado por vários países, entre os quais a Espanha e a Repú-
blica Federal Alemã.

7. 1.1 - Características do regime parlamentarista de governo

7.1.1.1 - Divisão do Executivo -- O órgão supremo do Poder
Executivo bifurca-se em dois: o Chefe de Estado e o Chefe de Governo. As funções do
primeiro são, principalmente, de caráter formal, ainda que em alguns países conserve
prerrogativas importantes, como o direito de indulto, o de declarar a guerra e outros,
resíduos de uma situação original de privilégio. O Chefe de Estado nomeia como Chefe
de Governo o líder do grupo majoritário no Parlamento; quando a maioria não é abso-
luta, ou quando não há acordo em relação a um nome para ocupar o cargo, esta facul-
dade do Chefe de Estado assume certo caráter discricional, chegando a ter maior im-
portância no processo político. O Chefe de Estado não é responsável perante o Parla-
mento; o Chefe de Governo é, na prática, o dirigente de todas as funções executivas de
importância.

7.1.1.2 - Aproximação de fui çães - A separação entre a função
legislativa e a executiva é mais fluida do que no regime presidencialista. O líder da
maioria no Parlamento é o Chefe do Governo, e geralmente seus ministros são mem-
bros do Parlamento e de sua livre escolha. O Chefe de Governo e seus Ministros com-
põem o Gabinete.

7.1.1.3 Responsabilidade do Executivo perante o Parlameelo -
Os atos do Gabinete são fiscalizados pelo Parlamento; se este negar o seu voto de con-
fiança ao Gabinete ou votar moção de desconfiança, tanto o Chefe de Governo como o
Gabinete têm de se demitir. Por isso se diz que o Chefe de Governo é responsável di-
retamente perante o Parlamento e só indiretamente perante o eleitorado. Ao demitir o
Gabinete, é possível que o Parlamento integre outro gabinete, ou que o governo dissol-
va o Parlamento para tentar obter junto ao eleitorado nova maioria que lhe dê sustenta-
ção.

7.1.1.4 - A possibilidade de dissolução do Parlamento - O Chefe
de Estado pode dissolver o Parlamento, quando assim o aconselhar o Chefe de Gover-
no, e convocar novas eleições. Esta faculdade é característica do regime parlamenta-
rista de governo e tem por objeto solucionar crises políticas, quando o governo tenha
sido objeto de "moção de censura", por parte do Parlamento, ou não conta com o voto
de confiança deste para dar continuidade à sua política, mas crê que a opinião pública
está a seu favor. Se as eleições confirmarem a composição do Parlamento anterior, ca-
be a este formar um novo Gabinete.

7.1.1.5 - Participação do Executivo na legislação - O Executi-
vo, através do Chefe de Governo e de seu Gabinete, assiste as deliberações parlamen-
tares e nelas intervém, propõe projetos de lei e está encarregado de promulgar os que
se aprovem. A estreita união entre o Governo e a maioria parlamentar assegura o êxito
dos projetos oficiais. 0 Parlamento e o Governo têm período de gestão pré-fixado, mas
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este pode ter menor duração se ocorrer a dissolução do Pariamcnto. a "moção de ccn-
sura" 0(1 a derrotado voto de confiança no Parlamento.

Do ponto de vista do controle político, o instrumento mais importante de que
disrõe o Governo é a possibilidade de dissolução do Parlamento antes que termine a le-
gislatura. O Parlamento, por sua vez, tem a possibilidade de negar um voto de confian-
ça ao Governo ou a de votar uma moção de censura ao Governo, et'rigando-o a renun-
ciar, ou a dissolver o Parlamento e a convocar novas eleições. Qiando o Parlamento
nega o voto de confiança, é porque seus membros acreditam que as novas eleições não
aperas 0.5 recondui.irão ao Parlamento como também promoverão a substituição (105
govenhistas por Outros representantes que partilharão de seus pontos de vista. O eqtrilí-
1)1 ro dos iiistrunuirilo de conru' e e a íntima união entre e governo e a maioria pai la-
ii t'iitai I roporcionan a estabilidade do sistema na Inglaterra; estabilidade que se fui rida
l;iiihém no sistema eleitoral majoritário que frequentemente assegura cômoda inioria
ii; e ( 'ài ia ras ao partido ve r,ccdor.

7.2 - O regime presidencialista de governo

O regime presidencialista foi uma criação (los Constituintes de Filadélfia e, a
1 1 r 1 ir da csperincia norte-americana, foi adotado por todos os países do continente
anui l_ iflo, 11,14) tr& tat 1 l('0 er;Il(k' difusão nos d ri ais paísc	Ililli((

7.2. 1 - ('a,,i tertsiu •u is do re u.'i,ne 'resufenciolis,a de governo

7.2. 1.1 - Executivo monocrático - O órgão supremo do Poder
Executivo não é dual,mas monocrático: o Presidente é tanto o Chefe do Estado
quarilo o Chefe de Governo.

7.2.1.2 - Separação di' funçães -- A separaçic) entre as funções
Iceislativa e executiva tende a ser niais nítida do que no sistema parlamentarista. O
Pre s idente escolhe livremente os seus Ministros, e nem o costume nem o Direito cxi-
cem que sc tam membros do ('ongrcsso, pelo contrário, freqüentemente se proíbe ao
Presidente escolher parlamentares para compor seu ministério. O Presidente e seus
Ministros não sãui responsáveis Perante o Congresso, mas apenas ante o povo direta-
niante, salvo nas liuró tcses de crime de responsabilidade.

7.2.1.3 - f'e.sy' 'iLç(l/ui/i,/(l(I(' direta perante o ,uiuc'o O Presidente
i. eleito direta ou indiretamente pelo povo, e o Congresso não tem meios jurídicos ordi-
i1,írios para obrigá-lo a se demitir. O povo demonstra seu desagrado ao Presidente e
à sua política, votando em partido contrário ao seu, quando chamado a novas eleições.

7.2.1.4 - Falta de iniciativa legislativa - O Presidente (leve ape-
lar aos congressistas de sua facção partidária para apresentar projetos de lei, e os Mi-
nistros não podem intervir no Congresso a não serem caráter excepcional.

7.2.1.5 —indissolubilidade do Congresso - O Presidente não está
autc,ri,.ado constitucionalmente a dissolver o Congresso, que, inclusive, pode reunir-se
extraordinariamente por direito próprio.

O sistema presidencialista típico é o adotado pelos EUA na Constituição de
177, com o propósito de alcançar urna "rígida separação de poderes".
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8- ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

8.1 - Organização política e organização administrativa do Estado

A organização do Estado compreende dois prismas: o primeiro, o da organização
política, e o segundo, o da organização administrativa.

A organização política do Estado, isto & a que concerne à divisão política do
território nacional, à estruturação dos Poderes, à forma de Governo, ao modo de in-
vestidura dos governantes, e aos direitos e garantias dos governados, constitui matéria
constitucional.

Por outro lado, a organização administrativa das entidades estatais, de SUaS au-
tarquias e entidades paraestatais faz-se através da legislação complementar e ordinária.

A organização do Estado brasileiro está assim delineada na nossa Constituição
Federal:

"Art. lY - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos:

- a soberania;

11 - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana:

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa:

V - o pluralismo político.

Parágrafo única - Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de re-
presentantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Art. 2 - São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legisla-
tivo, o Executivo e o Judiciário."

Em outros dispositivos, a Constituição Federal estabelece os princípios de orga-
nização dos Estados-membros, dos Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios;
dispõe sobre os Poderes, etc.

A nossa Federação foge, pois, à regra geral da dualidade da organização política:
é trina, estendendo-se à União, aos Estados-membros, inclusive Distrito Federal, e aos
Municípios, todos como entidades estatais.

Ao Município é reconhecida autonomia, inclusive política, o que é peculiaridade
da Federação brasileira (arts. 18, 29 e 30).

Portanto, são entidades estatais: a União; os Estados-membros, incluindo-se
também o Distrito Federal como um Estado-membro anômalo: e o Município.
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A organização administrativa mantém estreita relação com a organização política
do Estado.

Disso decorre a partilha das atribuições em três níveis de Governo - federal, es-
tadual e municipal - cabendo, em cada um deles, o comando da Administração ao res-
pectivo Chefe do Executivo.

Apõs a organização soberana do Estado, com a instituição constitucional dos três
poderes que compõem o Governo, e após a divisão política do território nacional, se-
gue-se organização da Administração, isto é, a estruturação legal dos órgãos que irão
desempenhar as funções (organização sob os aspectos estrutural e funcional).

No Brasil, além da descentralização territorial político-administrativa, opera-se a
descentralização institucional, meramente administrativa, com distribuição de funções
públicas e de interesse coletivo a entes autárquicos e paraestatais. E verifica-se, tam-
bém, a possibilidade da instituição de entidades de administração indireta na esfera dos
Poderes Legislativo e Judiciário, e não somente na do Executivo.

As entidades estatais, juntamente com as autárquicas e paraestatais, constituem a
Administração Pública em sentido amplo - Administração Direta (centralizada) e In-
direta (descentralizada).

42TRAÇA0

\

.o

EXECUTIVO
(Prestação de Serviços)

Órgãos integrados na Ad
'Nministração Direta-'

Administração Indireta

Entidades Diversas (pessoas jurídicas diferentes)

Administração Direta
Também chamada de governamental, é a exercida pelo governo através de servi-

dores que lhe sejam imediatamente dependentes no cumprimento das funçõe.s publicas.
É integrada j,elos próprios órgãos.



59

Brandão Cavalcanti define-a assim: "É o conjunto de serviços integrados na es-
trutura da chefia do Executivo (Ministério ou Secretarias)", ou "todas as categorias de
serviços executados diretamente pelos órgãos estatais e pelo conjunto dos organismos a
que se acham afetos os serviços sob a responsabilidade do Estado."

Administração Indireta

"Conjunto dos serviços que compreende as seguintes categorias de entidades
dotadas de personalidade jurídica própria: autarquias, empresas públicas e sociedade de
economia mista" (Decreto-Lei n2 200, de 251211967, arts. 2? e 4?).

Administrar indiretamente é administrar interesses públicos, funções públicas,
funções administrativas, não obstante por meio de outras pessoas jurídicas distintas do
Estado. (José (Tretdila Júnior - Enciclopédia Saraiva - vol. 4, pgs. 342 e 344).

No âmbito federal, a Administração Direta é o conjunto dos órgãos integrados
na estrutura administrativa da União, e a Administração Indireta é o conjunto dos entes
(personatii.ados), pessoas jurídicas diversas da União - públicas (autarquias) ou priva-
das (empresas públicas e sociedade de economia mista) - vinculados a um Ministério,
mas administrativa e financeiramente autônomos.

Acrescente-se que. com o advento do Decrecto-Lei n9 2.299, de 21111196, as
fundações passaram a integrar o elenco da Administração Indireta federal. De outra
parte, a doutrina mais recente indica a tendência à publicização desses entes de carIer
patrimonial.

A Administração estadual acha-se estruturada em simetria com a Administração
federal. No Estado de Minas Gerais, a Lei Delegada n 2 5, de 28 de agosto de 1985, dis-
põe sobre a organização, a estrutura e os procedimentos do Poder Executivo do Esta-
do.

Autarquia

"São entes administrativos autônomos, criados por lei, com personalidade jurídi-
ca de direito público interno, patrimônio próprio e atribuições estatais específicas"
(Fiely Lopes Meirelles - Direito Administrativo Brasileiro, p. 308).

O art. 52 do Decreto-Lei n2 200, de 25/211967, define autarquia como "o serviço
autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios,
para executar atividades típicas da administração pública que requeiram, para seu me-
lhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada". Observe-se
que este conceito é falho, haja vista a lacuna quanto à natureza jurídica da entidade.

Empresas públicas

Como define o Decreto-Lei fl2 200, no seu art. 52, item II, empresa pública é a
"entidade dotada de personalidade jurídica de Direito Privado, com patrimônio próprio
e capital exclusivo da União, criada por lei para a exploração de atividade econômica
que o Governo seja levado a exercer por força de contigências ou de conveniência ad-
ministrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito."
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Sociedade de Economia Mista

Conceito: entidade dotada de personalidade jurídica de Direito Privado, criada
por lei, para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima,
cujas ações com direito a voto pertencem, cm sua maioria, ao Estado (União, Estado-
membro, Município) ou a entidade da Administração Indireta (autarquias, empresas
públicas e outras sociedades de economia mista), pertencendo a minoria a particulares.

Cretella Júnior, cru seu "Tratado de Direito Administrativo", 1970, v. 7, p. 236,
dCfiIlC sociedade de economia mista como a pessoa jurídica de Direito Privado na qual
pessoas jurídicas de Direito Público e particulares conjugam seus esforços para concre-
tizar fins comuns, mediante a colaboração conjunta no capital e na direção da empresa
que se estrutura nos moldes congncrcs e paralelos do Direito Privado. (Enciclopédia
Saraiva - vol. 70, pp. 8 5, 107 e 123).

A Lei Delegada n9 5, do Estado de Minas Gerais, assim as define:

"Art. 13 - Considera-se:

1 - a autarquia criada por lei, com personalidade jurídica de Direito Público, pa-
trimônio e receita próprios e capacidade de auto-administração sob controle estatal,
para executar atividades da Admin:stração estadual t1tIC, para melhor funcionamento.
requeiram gestão administrativa e financeira mlcscntrah/a(las:

II - empresa pública, a entidade instituída por lei, com personalidade jurídica de
Direito Privado e organizada sob qualquer forma cm direito permitida, para a explora-
ção de atividade econômica imposta por força (lC contingência ou conveniência admi-
nistrativa, dotada de patrimônio próprio e maioria do capital votante pertencente ao
Estado, admitida a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno e
de entidade da Administração Indireta;

lii -sociedade de economia mista, a cfltitla'Ie instituída sob a forma de sociedade
anônima, para exploração de atividade econômica, com participação majoritária do Es-
tado e de entidade da Administração Indireta no capital votante."

- Administração Publica

Órgãos P,íh/ieos:

"Órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de
funções estatais através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a
que pertencem. São unidades de ação com atribuições específicas na organização esta-
tal. Cada órgão, como centro de competência governamental ou administrativa, tem
necessariamente funções, cargos e agentes, mas é distinto desses elementos, que podem
ser modificados, substituídos ou retirados sem supressão da unidade orgânica."

Os órgãos integram a estrutura do Estado e dos demais entes como parte desses
corpos vivos, dotados de vontade e capaies de exercer direitos e contrair obrigações
para a consecução de seus fins institucionais. Por isso mesmo, os órgãos não têm per-
sonalidade jurídica nem vontade própria, que são atributos do corpo e não das partes.
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mas, na área de suas atribuições e nos limites de sua competência funcional, expressam
a vontade da entidade a que pertencem e a ela se vinculam por seus atos, manifestados
através de seus agentes (pessoas físicas).

A despeito de não terem personalidade jurídica, os órgãos podem ter prerrogati-
vas funcionais próprias, que, quando infringidas por outro órgão, admitem defesa até
mesmo por mandado de segurança.

Os órgãos do Estado são o próprio Estado, compartimentado em centros de
competência destinados ao melhor desempenho das funções estatais.

Classificação dos órgãos

- Órgãos independentes

São originários da Constituição e representativos dos Poderes do Estado - Le-
gislativo, Executivo e Judiciário. Detêm e exercem funções outorgadas diretamente
pela Constituição.

Nessa categoria encontram-se as corporações legislativas (Câmaras, Senado,
etc.), as chefias do Executivo (Presidente da República, Governadores dos Estados,
etc.), os tribunais judiciários e os juízes singulares.

Deve-se incluir, ainda, nesta classe, o Ministério Público Federal e o Estadual, e
os Tribunais de Contas, integrando os seus membros a categoria dos agentes políticos.
Gozam, a partir do novo texto constitucional, de mais autonomia.

- Órgãos autônomos

São localizados na cúpula da Administração, imediatamente abaixo dos indepen-
dentes e diretamente subordinados aos seus chefes. Têm ampla autonomia administrati-
va, financeira e técnica, caracterizando-se como órgãos diretivos, com funções precí-
puas de planejamento, supervisão e coordenação.

São órgãos autônomos em nível federal: os Ministérios, as Secretarias de Estado,
o DASP, o SNI, a Consultoria-Geral da República, etc.

No Estado de Minas, temos a presença de vários desses órgãos. Deles são exem-
plos a Imprensa Oficial, a Procuradoria, etc.

- Órgãos superiores

São os que detêm o poder de direção, controle, decisão e comando dos assuntos
de sua competência específica, mas sempre sujeitos à subordinação e ao controle de
uma chefia mais alta. Não gozam de autonomia financeira nem administrativa.

Órgâos singulares ou unipessoais

São aqueles que atuam e decidem através de um único agente, que é seu chefe
e representante. Ex.: Presidente da Repúbica, Governadores dos Estados, Prefeitos
Municipais, que concentram as funções executivas das respectivas entidades estatais. A
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formação e manifestação- tq vontade desses órgãos, ou seja, a sua atuação funcnal,
não exige formalidades nem procedimentos especiais, bastando a autenticação de seu
chefe para que se torne eficaz nos limites de sua competência legal.

- órgãos colegiados (ou pluripessoais)

São todos aqueles que atuam e decidem pela manifestação conjunta e majoritária
da maioria de seus membros. Nos órgãos colegiados não prevalece a vontade individual
de seu chefe ou presidente, nem a de seus integrantes isoladamente: o que se impõe e
vale juridicamente é a decisão da maioria, expressa na forma legal, regimental ou esta-
tutária.

A atuação desses órgãos tem procedimento próprio, que se desenvolve nesta or-
dem: convocação, sessão, verificação de "quorum" e de impedimentos, discussão, vota-
ção e proclamação do resultado. Com a proclamação do resultado torna-se inalterável a
deliberação colegiada, só admitindo modificação ou correção através de novo pronun-
ciamento do órgão, se cabível, por via recursal ou de ofício.

Nas relações com a própria Administração e com terceiros, os órgãos colegiados
são representados por seus Presidentes e não por seus membros, conjunta ou isolada-
mente.

Agentes públicos

São todas as pessoas físicas incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do exer-
cício dc alguma função estatal. As funções são os encargos atribuídos aos órgãos, car-
gos e agentes. Toda função é atribuída e delimitada por norma legal. Essa atribuição e
essa delimitação funcional configuram a competência do órgão, do cargo e do agente,
ou seja, a natureza da função e o limite de poder para o seu desempenho. Quando o
agente ultrapassa esse limite, atua com abuso ou excesso de poder.

- Açe::e.r políticos

São componentes do governo nos seus primeiros escalões, investidos em cargos,
mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercí-
cio de suas atribuições constitucionais. Atuam com plena liberdade funcional, desem-
penhando suas atribuições com prerrogativas e responsabilidades próprias, estabeleci-
das na Constituição e em leis especiais.

Não sio funcionários públicos em sentido estrito nem se sujeitam ao regime es-
tatutário comum. Têm normas específicas, que lhes são privativas, para sua escolha, in-
vestidura, conduta e processo por crimes funcionais e de responsabilidade.

- Agentes administrativos

Ficam em tudo sujeitos ao regime da entidade a que servem e às normas específi-
cas do órgão em que trabalham e, para efeitos criminais, são considerados funcionários
públicos, flOS termos do art. 327 do Código Penal. Observe-se que, pelo novo texto
constitucional, os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fun-
dações públicas ficam sijcitas a regime jurídico único constituído pela União, pelo Es-
tado. pelo Distrito Federal e pJo Município, no âmbito de sua competência. (art. 39).
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Não são membros de Poder do Estado, não o representam e nem exercem atri-
buições políticas ou governamentais; são somente servidores públicos.

Vinculam-se ao Estado ou às suas entidades por relações profissionais, sujeitos à
hierarquia funcional e ao regime da pessoa jurídica a que servem.

- Administração Direta do Estado de Minas Gerais

PODER EXECUTIVO

SECRETARIAS DE ESTADO E ÓRGÃOS AUTÓNOMOS

Assessoria Técnico-Consultiva do Governador do Estado
Conselho Estadual de Cultura
Conselho Estadual de Educação
Conselho Regional de Desportos
Coordenado ria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente
Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas
Gerais - DETEL/MG
Diretoria de Esportes de Minas Gerais - DEMO
Gabinete Militar do Governador do Estado
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
Ministério Público do Estado de Minas Gerais
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado do Abastecimento
Secretaria de Estado de Administração
Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária
Secretaria de Estado de Assuntos Especiais
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Secretaria de Estado da Cultura
Secretaria de Estado da Educação
Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria de Estado do Governo e Coordenação Política
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio
Secretaria de Estado do Interior e Justiça
Secretaria de Estado de Minas e Energia
Secretaria de Estado de Obras Públicas
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social
Secretaria de Estado dos Transportes

2— Administração Indireta do Estado de Minas Gerais

AUTARQUIAS

Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG
Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado de Minas Gerais - CBPM
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Comissão Construção Ampliação Rcconst. de Prdics Escolares do
Estado - CARPE
Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha - CODVA1.E
Departamento de Águas e Energia do Estado de Minas Gerais - DAFJMG
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER/MG
Instituto Estadual de Saúde Animal - IESA/MG
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEMJMG
Instituto de Prev. dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG
Loteria do Estado de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG
Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo
Horizonte - PLAMBEL

- EMPRESAS PÚBLICAS

Companhia Transportes Urbanos Região Metropolitana - METROBEL
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas
Gerais - EMATER
Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG
Rádio Inconfidência Ltda.

2— SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Águas Minerais de Minas Gerais S.A. - HII)ROMINAS
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASA
Companhia Agrícola de Minas Gerais S.A. - CAMIG
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de Minas
Gerais - CODEURB
Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB
Companhia de Processamento de Dados do Estado de Minas
Gerais - PRODEMGE
Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais - COPAS A
Metais de Minas Gerais S.A. - METAMIG

(Listagem das entidades da Administração Indireta do Estado de Minas Gerais,
segundo anexo do Decreto n 2 26.918, de 8 de abril 187).

A Lei Delegada n9 5, de 2818185, anterior, portanto, ao Decreto-Lei n° 2.299, de
21111186, exclui da Administração Indireta as Fundações, o que naturalmente será ob-
jeto de alteração.

3— FUNDAÇÕES

Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG
Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC
Fundação Clóvis Salgado - FCS
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Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG
Fundação Educacional Caio Martins - FUCAM
Fundação Escola Guignard
Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor— FEBEM
Fundação Ezequiel Dias - FUNED
Fundação Helena Antipoff
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG
Fundação Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais - IEPHAIMG
Fundação João Pinheiro - FJP
Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário - RU -
RALMINAS
Fundação Tiradentes da Polícia Militar
Fundação Mineira de Arte Aleijadinho - FUMA
Fundação TV Minas - Cultural e Educativa

4— OUTRAS ENTIDADES

Minas Gerais Participações S.A - MGI
Processamento Bancário de Minas Gerais - PROBAM
Ruralminas BETA
Ruralminas GAMA

9— TEORIA GERALDO ATO ADMINISTRATIVO

9.1 - Conceito do ato administrativo

a) Fato	Estranho ao Direito

Jurídico	- Resultado da intervenção da vontade licita	ato
jurídico
- Sem intervenção da vontade	ex.: morte

b) Fato administrativo ou ato material da Administração é a atividade pública
material, desprovida de conteúdo jurídico. Ex.: construção de uma ponte.

c) Administração Pública pratica atos

	

	Ato administrativo - produz efeito
jurídico.
Ato de administração - não produz
efeito jurídico.
No momento em que o fato adminis-
trativo gera conseqüências jurídicas
ele se torna fato jurídico.
Ato político - Ex.: ato de governo
decretação de estado de sítio; sanção,
etc.
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d) Atos administrativos

A Administração Pública realiza sua função executiva por meio de atos jurídicos
que recebem a denominação especial de atos administrativos. Tais atos, por sua nature-
za, conteúdo e forma, diferenciam-se dos que emanam do Legislativo e do Judiciário,
quando desempenham suas atribuições específicas.

O conceito de ato administrativo que mais importa a este estudo é fundamental-
mente o mesmo do ato jurídico, do qual se diferencia como uma categoria informada
pela finalidade pública. Segundo a lei civil, é ato jurídico todo aquele que tenha por fim
imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos (código civil,
art. 81). Ao ato administrativo acrescenta-se, apenas, a finalidade pública, que é pró-
pria da espécie e o distingue do gênero ato jurídico.

Ato administrativo - é toda manifestação unilateral de vontade da Administração
Pública, que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar,
transferir, modificar, extinguir e declarar direito, ou impor obrigações aos administra-
dos ou a si própria - Helly Lopes Meirelies (Conceito restrito do ato administrativo
unilateral).

No sentido material, ou seja, sob o ponto de vista do conteúdo e da finalidade, os
atos administrativos são aqueles através dos quais o Estado determina situações jurídi-
cas individuais ou concorre para a sua formação - Seabra Fagundes (Concreção e uni-
lateralidade - características).

O elemento distintivo entre o ato jurídico e o ato administrativo é basicamente a
Finalidade.

9.2 - Elementos constitutivos

O exame do ato administrativo revela nitidamente a existência de cinco requisitos
necessários à sua formação, a saber

a) competência - que consiste no poder atribuído ao agente da Administração
para o desempenho específico de suas funções;

h) tinalidade - que é o objetivo de interesse público a atingir. A finalidade do ato
administrativo é aquela que a lei indica implícita ou explicitamente; o "resultado final a
que deve atingir o objeto do ato" (Bonnard): o resultado prático que se procura alcan-
çar;

e) forma - é o revestimento cxteriorizador do ato administrativo. A vontade da
Administração exige forma legal e procedimentos especiais para que se expresse vali-
damente, entendendo-se por forma o revestimento material do ato e por procedimento
o conjunto de operações exigidas para sua perfeição. É o meio pelo qual se exterioriza a
vontade (exteriorização - aparência).

A mais usada é a escrita.

d) motivo (ou causa) - é a situação de direito ou de fato que determina ou auton-
ia a realização do ato administrativo. 0 motivo, corno elemento integrante da perfeição
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do ato, pode vir expresso em lei, como pode ser deixado ao critério do administrador.
No primeiro caso, será um elemento vinculado; no segundo, discricionário quanto à sua
existência e valoração. Razões que dão lugar ao ato - motivo legal assentado no inte-
resse público.

Motivo do ato é a situação material - motivo legal, previsão abstrata da lei.

e) objeto - todo ato administrativo tem por objeto a criação, modificação ou
comprovação de situações jurídicas concernentes a pessoas, coisas ou atividades sujei-
tas à ação do Poder Público. Modificação que se vise trazer à ordem pública - conteú-
do. (Concorrem para a formação do ato e sua validade, apesar de no integrarem a
contextura do ato: o mérito administrativo e o procedimento administrativo.)

Os autores divergem nesse ponto. Por exemplo, Celso Antônio Bandeira de Me-
io, que só apresenta dois elementos - objeto e forma -, considerando os demais como
pressupostos.

9.3 - Características

a) Presunção de legitimidade: esta característica está ligada ao princípio da lega-
lidade da Administração. Responde às exigências de celeridade e segurança da Admi-
nistração. A presunção autoriza imediata execução dos atos, mesmo que se lhe tenha
argüido algum vício. Admite-se todavia sustação de efeitos através de recursos inter-
nos e de recursos externos, como mandado de segurança e ação popular. Transfere
o ônus de prova da invalidade para quem invoca.

b) Imperatividade: é o atributo que impõe a coercibilidade para o cumprimento
ou execução do ato; é próprio dos atos punitivos, ordinatórios e normativos. Não é
próprio dos enunciativos e negociais.

A imperatividade decorre apenas da existência do ato administrativo, não depen-
dendo de sua declaração de validade ou invalidade.

e) Auto-executoriedade: consiste na possibilidade que certos atos administrativos
ensejam de imediata e direta execução pela própria Administração, independentemente
de ordem judicial (alguns usam incorretamente executoriedade).

Ex.: Atos de policia. Interdições de atividades ilegais, demolições, embargos,
inutilização de gêneros impróprios para o consumo.

O administrador pode utilizar-se de meios diretos de coerção administrativa, de
modo a obter, por coação, a própria prestação exigida do administrado ou outra equi-
valente. A execução deve ser precedida de notificação e acompanhada do auto cir-
cunstanciado que prove a legalidade.

9.4 - Clazsificaçlo

Há divergências.
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Helly Lopes:

gerais - Não têm destinatário determinado. Apanham to-
dos numa mesma situação. Ex.: decreto geral. Este preva-

Quanto aos destinatários lece sobre o decreto individual.
individuais - Os que criam situação jurídica particular. Ex.:
nomeação, decreto de desapropriação.

internos - Destinados a produzir efeitos no recesso das re-

Quanto ao alcance partições. Ex.: portarias ministeriais.

1 externos - Os que alcançam os administrados contratantes,
em certos casos até os servidores. Devem ser publicados.

de império (sempre unilaterais) - Aqueles que a Adminis-
tração pratica usando de império, de sua supremacia sobre
o administrado e servidores.

Quanto ao objeto Desapropriação - ordem estatutária.
gestão - Os que a Administração pratica sem usar de su-
premacia.
expediente - Os que se destinam a dar andamento aos pro-
cessos e papéis, preparando-os para decisão final (rotina).

vinculados - Aqueles para os quais a lei estabelece os re-
quisitos e condições de sua realização.
discricionários - São os que a Administração pode praticar
com liberdade de escolha de seu conteúdo, destinatário,

Quanto ao regramento conveniência, oportunidade e o modo de sua realização - o
certo é falar-se do poder discricionário.
Distinção entre

discrição - liberdade de acordo com a
lei e
arbítrio - ação contrária e excedente à
lei.

Quanto à formação

simples - manifestação de vontade de um Único órgão uni-
pessoal ou colegiado. Ex: despacho do chefe - decisão do
Conselho.
compostos - resultam da vontade única de um Órgão, mas
dependem da verificação por parte de outro para se torna-
rem exeqüíveis. Ex.: autorização que precisa de visto do
superior.
complexos - são os que se formam pela conjugação de
vontades de mais de um órgão administrativo. Concurso de
vontades de órgãos diferentes. Ex.: investidura de um fun-
cionário. (ato de nomeação - I. Posse e exercício dados
pelo chefe da repartição a que vai servir - H)
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Obs.: Ato complexo e ato composto não se confundem com procedimento. No proce-
dimento são praticados vários atos intermediários e autônomos para a obtenção
de um ato final e principal.
O procedimento é a sucessão ordenada de operações que propiciam a formação
de um ato final objetivado pela Administração. Ex: a concorrência. Poderíamos
dizer que é o item legal a ser percorrido pelos agentes públicos para obtenção dos
efeitos regulares de um ato administrativo principal.

9.5 - Espécies de atos administrativos segundo Helly Lopes
Mejreljes

a) Atos normativos

Contêm um comando geral do Executivo, visando à correta
aplicação da lei.
Decretos - regulamentos - regimentos - resoluções -- delibe-
rações.

b) Atos ordinatórios

São os que visam disciplinar o funcionamento da Administra-
ção e a conduta funcional de seus órgãos.
Instruções - circulares - avisos - portarias - ordens de servi-
ço - ofícios - despachos

c) Atos negociais

Contêm declaração de vontade do Poder Público, coincidente
com a pretensão do particular, visando à concretização de ne-
gócios jurídicos públicos, ou atribuem direitos e vantagens ao
interessado.
Licença - autorização - permissão - admissão - visto - apro-
vação - homologação - dispensa - renúncia.

d) Atos enunciativos

Não contêm norma de atuação, não ordenam atividade admi-
nistrativa interna nem estabelecem relação negocia]. A Admi-
nistração limita-se a certificai ou a atestar um fato ou emitir
opinião.
Certidões - atestados - pareceres administrativos.

e) Atos punitivos

Contêm uma sanção imposta pela Administração aos que in-
fringem disposições legais, regulamentares ou ordinatórias do
serviço. Ex: Multa - interdição de atividade - destruição de
coisas (ato sumário) - afastamento de cargo ou de função e
outros.
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9.6 - Invalidação dos atos administrativos

Após o estudo da constituição dos atos administrativos importa registrar como se
desfazem aqueles que se revelam inadequados aos fins visados pelo Poder Público ou
contrários às normas legais que os regem.

Abrem-se duas oportunidades para o controle dos atos administrativos: uma, in-
terna, da própria Administração; outra, externa, do Poder Judiciário.

A faculdade de invalidação dos atos administrativos pela própria Administração
bem mais ampla que a que se concede à justiça. A Administração pode desfazer seus

próprios atos por considerações de mérito e de ilegalidade, ao passo que o Judiciário só
os pode invalidar quando ilegais.

A Administração revoga ou anula seus próprios atos; o Judiciário somente anula
o ato administrativo. A revogação abrange o aspecto da conveniência ou oportunidade
da Administração, enquanto a anulação só se dá por motivo de ilegalidade do ato admi-
nistrativo.

10— LICITAÇÃO

101 - Conceito (antecedente do contrato administrativo)

É o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública sele-
ciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Como procedimento,
desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos.

OBJETO: O objeto da licitação é a obra, o serviço, a compra, a alienação, a loca-
ção ou a concessão que, afinal, será contratada com o particular.

OBJETIVO: Obter a maior vantagem para a Administração e resguardar direi-
tos de possíveis contratantes - garantias da isonomia.

10.2 - Modalidades

- Concorrência: modalidade de licitação própria para contratação de grande
valor, em que se admite a participação de quaisquer interessados, cadastrados ou não.

Princípio da ampla publicidade.
Obs.: Qualquer que seja o valor para alienação de imóveis e para concessão, a

modalidade é a concorrência.

Universalidade
Requisitos de	Ampla publicidade
concorrência	Habilitação preliminar

Julgamento por comissão (mínimo de 3)

2 - Tomada de preços: é a licitação realizada entre interessados previamente re-
gistrados, convocados com antecedência mínima de 15 dias (passível de redução à me-
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tade pelos Estados e Municípios, por r(litcl afixado na repartição e convmicação ãs en-
tidades de classe que os representam).

• julgamento é feito por comissão.
• concorrente não se sujeita à habilitação;
na tomada de preços prevalece a habilitação
prévia. Só se faz a verificação da capacidade

Requisitos da tomada de preços	operativa, financeira, etc. específica para o
contrato.
O registro cadastral substitui a documenta-
ção comprobatória da personalidade jurídi-
ca, da capacidade técnica e da idoneidade fi-
nanceira.

3 - Convite: é a modalidade de licitação mais simples, destinada às contratações
de pequeno valor, consistindo na solicitação escrita a pelo menos três interessados do
ramo, registrados ou não, para que apresentem suas propostas no prazo mínimo de três
dias. O convite não exige publicação. Dispensa a apresentação de documentos.

4 - Concurso: é a modalidade de licitação destinada à escolha de trabalho técnico
ou artístico, predominantemente de criação intelectual. Normalmente não há oferta de
preço, mas atribuição de prêmio aos classificados. Sujeita-se aos princípios da publici-
dade e da igualdade entre as partes.

5 - Leilão: é espécie de licitação utilizável na venda de bens móveis e semoventes
da Administração. A Administração poderá valer-se de dois tipos de leilão: o comum,
privativo de leiloeiro oficial, onde houver, e o administrativo, para venda de mercado-
rias apreendidas ou abandonadas nas alfândegas, armazéns ferroviários, etc. É essencial
a prévia avaliação e colocação dos bens à disposição para exame; é necessária ampla
publicidade do edital.

10.3 - Regime

Inicialmente era regulado pelo Código de Contabilidade Pública, Decreto Legis-
lativo n2 4.536, de 2810111922. Posteriormente, o Decreto Legislativo n2 200167 disci-
plinou, na órbita federal, a matéria.

O Decreto n 73.140, de 9111173, regula licitações e contratos relativos a obras e
serviços de engenharia na esfera federal.

Obs.: outras leis também trataram da matéria.

É importante registrar que o Decreto-Lei n9 2.300, de 21111186, republicado em
24107187 com as alterações advindas do Decreto-Lei ne 2.348, de 24107187, revogou
expressamente os ai-Is. 125 a 144 do Decreto-Lei n 2 200, que disciplinavam a matéria.

É necessário salientar que, por força do art. 14 da Constituição do Estado de Mi-
nas Gerais, as licitações para compras, obras ou serviços na administração direta e nas
autarquias em nosso Estado obedecerão à disciplina da legislação federal específica.
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Mas, no Estado de Minas Gerais, licitações e contratos vinham sendo disciplina-
dos pela Lei Estadual n2 7.291/78, elaborada sob a égide do Decreto-Lei n 200, e
continuam regidos pela Lei 9.444, de 25111187.

Estabelece a nova Constituição, de 1988, a exemplo da anterior, a competência
da União para as normas gerais pertinentes à matéria - art. 22, XXVII.

10.4 - Procedimento (fazes)

Edital

aviso convocatório em que se dá ciência de que a Administração
precisa fazer urna obra, serviço, etc. Hoje, publica-se um resumo do
edital e os detalhes são fornecidos diretamente aos interessados (lei
interna da licitação).

1 Iahilitação

ato pelo qual os proponentes comprovam a i(h)IIcida(k e quali hcação
verificação da capacidade jurídica, técnica e financeira). O recebi-

mento da documentação e propostas é o segundo ato externo da li-
citação.

Julgamento

da habilitação e das propostas.

Classificação

ato pelo qual são ordenadas as propostas admitidas. A proposta deve
ser sL<rin. firme e conerCta, ajustada às condições do edital.

Adjudicação

ato pelo qual é selecionado o proponente que haja apresentado pro-
fiosia havida como satisfatória - alguns entendcni ser a entrega da
obra ou serviço ao concorrente vitorioso.

1 tomologação

ato pelo qual se confirma a adjudicação.

lOS - Princípios

Procedimento formal, publicidade de seus atos, igualdade entre os licitantes. si-
gilo na apresentação das propostas, vinculação ao edital ou ao convite, julgamento ob-
jetivo, adjudicação compulsÓria ao vencedor, possibilidade de o disputante fiscalizar.
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10.6 - Obrigatoriedade de licitação

A licitação, em princípio, é obrigatória para entidades públicas (estatais e autár-
quicas) e ainda para algumas entidades privadas (paraestatais, sociedades de economia
mista, empresas públicas, fundações governamentais). Essa obrigatoriedade encontra
razões em fundamentos políticos, constitucionais e infraconstitucionais. Fundamento
político: instituição do regime republicano constitucional; princípios da isonomia e da
probidade da Administração Pública. Fundamento infraconstitucional: Lei da Ação Po-
pular; Decreto-Lei n2 2.300186, alterado pelo Decreto-Lei n 9 2.348186; e a Lei Esta-
dual n9 9.444187, que continua aplicável.

10.7 - Anulação e revogação

Anulação

é a invalidação da licitação ou do julgamento por motivo de ilegalidade.
A competência para revogar ou anular é, em princípio, da autoridade
superior que autorizou ou determinou a licitação, mas a Comissão po-
derá anulá-la em recurso próprio. A anulação pode ser feita em qual-
quer fase e deve ser justificada. Opera efeitos "ex tunc". Não sujeita a
Administração a qualquer indenização, ressalvando-se direitos de ter-
ceiros de boa-fé.

Revogação

assenta em motivos de oportunidade e conveniência administrativa. É
privativa da Administração. Precisa ser motivada. Opera efeitos "ex
nunc", a partir da decisão. O poder público deve indenizar o adjudica-
tório prejudicado. Obs.: revoga-se todo o procedimento. Não pede ser
feita pela Comissão.

10.8 - Vícios na licitação

Vícios na licitação

Pedem ocorrer em relação a:

- Edital - ex.: cerceamento, dirigismo, indicação defeituosa do
objeto, ausência de cláusulas do contrato, etc.

2— Proposta - deve ser séria, firme, exeqüível, concreta.

3 - Procedimento - tem de ser formal.

4 - Classificação - deve atender aos critérios estabelecidos no
edital.
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11. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

I1.1 - Considerações gerais

Idéia geral sobre contrato:

Contrato é todo acordo de vontades, firmado livremente pelas partes, para criar
obrigações e direitos recíprocos. Em principio, todo contrato é ric&io jurídico bilate-
ral e comutativo. Pacto consensual. pressupõe liberdade e capacidade jurídica das par-
tes para se obrigarem vajidamentc: corno negócio jurídico, requer objeto lícito e forma
prescrita ou flãn \'ed;ola cm lei.

'\ FUIZI, .'	 itiinisri	LI	 CflL por ato ad-
ministrativo. Elas se estabelecem também por via de acordo de vontades.

- Embora típica do Direito Privado, a instituição do contrato 6 utilizada pela
Administração Pública na sua pureza originária (contratos privados realizados pela
Administração) ou com as adaptações necessárias aos negócios públicos (contratos ad-
ministrativos propriamente ditos).

- A Administração pode realizar contratos sob as normas exclusivas do Direito
Privado, em posição de igualdade com o particular contratante, como pode fazê-lo com
supremacia do poder público. É no segundo que haverá contrato administrativo típico.

Daí a distinção	- contratos privados da Administrão.

- contratos administrativos propriamente ditos.

- Os contratos públicos são regidos por normas e princípios próprios do Direito
Público, atuando o direito privado apenas supletivamente, jamais substituindo ou der-
rogando as regras privativas da Administração.

- Tanto a Administração Direta como a Administração Indireta podem firmar
contratos administrativos.

No Direito Público, a Administração está sujeita a limitações (te conteúdo e a re-
quisitos formais rígidos, mas, em contrapartida, dispõe sempre dos privilégios adminis-
trativos para a fixação e a alteração das cláusulas de interesse público e até mesmo para
pôr fim ao contrato no meio de sua execução.

11.2 - Conceito

Contrato administrativo é o ajuste que a Administração Pública, agindo nessa
qualidade, firma com particular ou outra autoridade administrativa, para a consecução
de objetivos de interesse público nas condições estabelecidas pela própria Administra-
ção" ( Helly Lopes Mcirelles, Direito Administrativo Brasileiro, pp. 162 e 163).

- O contrato administrativo é, por natureza, consensual e, em regra, formal,
oneroso, comutativo e realizado "inttiitus personae";
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- consensual, porque pressupõe acordo de vontades;

- formal, porque se expressa por escrito e com requisitos especiais;

- oneroso, porque remunerado;

- comutativo, porque estabelece compensações recíprocas e equivalentes para as
partes;

- "intuitus personae", porque deve ser executado pelo próprio contratante, ve-
dadas, em princípio, a sua substituição por outrem ou a transferência do ajuste;

- o contrato administrativo possui, ainda, uma característica própria, embora
externa, qual seja, a exigência de prévia licitação, só dispensável nos casos expressa-
mente previstos em lei.

11.3 - Características "sui generi8" do contrato administrativo

1 - Administração como parte contratante, com participação na relação jurídica e
com supremacia de poder para fixar as condições do ajuste.

2 - Daí decorre para a Administração a faculdade de impor as chamadas cláusu-
las exorbitantes do direito comum.

- A Administração pode derrogar normas de Direito Privado, agindo "publicae
utilitatis causa", sob a égide do Direito Público.

3 - Incidência de normas de Direito Público sobre a relação contratual.

- Há também a instabilidade, característica dos contratos administrativos, que os
diferencia dos contratos comuns e que se traduz pela possibilidade que tem a Adminis-
tração de rescindi-los, a qualquer momento, unilateralmente, desde que o interesse pú-
blico o exija, cabendo ao outro contratante o direito de exigir indenização, se da resci-
são resultar prejuízo.

A mutabilidade, outra característica peculiar ao contrato administrativo, consiste
na faculdade de a Administração modificar as cláusulas regulamentares ou de serviço,
cabendo indenização à outra parte, se daí resultar prejuízo. A Administração Pública
não pode renunciar, nem por disposição expressa, à mutabilidade das cláusulas regula-
mentares.

Há de se ressaltar ainda o respeito à equação econômico- financeira em função do
interesse público, contrapondo-se ao princípio da cláusula "pacta sunt servanda". Tais
características contrastam com as características do contrato do Direito Privado:

- sacralidade do pacto;

- liberdade ampla de contratar;

- e igualdade jurídica das partes.
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Todavia, é mais completa a caracterização feita por Agustin Gordillo:

1 - a limitação da liberdade de contratar;

2 - a desigualdade jurídica das partes;

Y - a mutabilidade do contrato;

4 - a peculiaridade de produzir efeitos em terceiros;

- o privilégio da decisão unilateral e executória;

6' - a faculdade de impor sanções ao contratante privado, ainda que não previs-
tas no contrato;

7 - a inaplicabilidade da "exceptio non adimpleti contractes".

Em relação a esta última característica, cumpre observar que o princípio invocá-
vel aos contratos de Direito Privado vem paulatinamente, em algumas hipóteses excep-
cionais, sendo encampado pelo Direito Administrativo.

11.4 - Contratos administrativos

de atribuição
quanto à natureza

de colaboração

Colaboração - prestas algo para a Administração. Ex.: ajuste de obras, serviços
ou fornecimentos.

Atribuição -	a Administração confere vantagens ou certos direitos ao parti-
cular, tal como o nsn esperial 1e bem público.

No primeiro, há interesse precípuo da Administração; no segundo, há precipua-
mente o interesse particular, desde que não contrarie o interesse público.

Algumas espécies: administração contratada; empreitada por preço unitário e
global; fornecimento; concessão de serviços ou de uso de bens públicos; contrato para
funções de natureza técnica especializada. São seus elementos: competência, finalidade,
forma, motivo, capacidade, consenso.

11.5 - Contcddo

cláusulas essenciais;

Conteúdo ]cláusulas implícitas decorrentes da própria natureza do ajuste;

cláusulas acessórias;

cláusulas facultativas.
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11.6 - Formalização

Formalização Rege-se o contrato administrativo pelas normas especiais de
cada entidade estatal e pelos preceitos gerais de Direito Públi-
co, sujeitando-se supletivamente às disposições cabíveis cio
Direito Privado. Regra - contrato escrito.

11.7 - Equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrati-
vo

É intangível a equivalência (equação econômico- financeira). Respeito à intenção
das partes.

Relação de igualdade formada, de um lado, pelas obrigações do contratante e, de
outro, pela compensação econômica que lhe corresponderá.

Uma das características essenciais é o princípio do equilíbrio financeiro do con-
trato. Respeito mútuo de interesses. A relação é estabelecida pelas próprias partes no
momento da assinatura do contrato (o valor em dinheiro dos encargos assumidos por
um dos contraentes deve equivaler ao das vantagens prometidas pelo outro). As tarifas
permitem a remuneração do capital, melhoramento e expansão dos serviços e o equilí-
brio econômico e financeiro do contrato.

O interesse do Estado é assegurar a remuneração normal e não o menor lucro. A
Administração não tem móvel de lucro, ela se abastece de tributos.

Respeito aos legítimos interesses econômicos.

Aplica-se, com relação ao equilíbrio da operação econômico-financeira, a teoria
da imprevisão cm seus desdobramentos: "sujeição a fatos imprevistos" e "fato do prín-
cipe". Ambos asseguram reparação integral e a "álea econômica extraordinária", que
autoriza a recomposição parcial.

11.8 - Prazo

O prazo máximo do contrato é de cinco anos, conforme o art. 777 do Código dc
Contabilidade Pública da União. Veja-se ainda a propósito a disciplina estabelecida
para o Estado na Lei n9 9.444, de 25111187.

Extinção do prazo: esgotamento do prazo.

Prorrogação: prolongamento da vigência além do prazo.

Renovação: inovação total ou em parte.

Extinção:	regra conforme o contrato:

- cumprimento de cláusulas;

- conclusão do objeto ou término do prazo, nos de prazo determi-
nado.
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Rescisão:	cessação prematura

do ajuste	 1 
rescisão administrativa;

rescisão judicial;

rescisão amigável;

rescisão de pleno direito.

Anulação: por conter vício.

12— GLOSSÁRIO

Abaixo-Assinado: documento escrito dirigido à autoridade pública e contendo re-
presentação, reclamação, reivindicação, protesto ou denúncia de caráter coletivo, razão
pela qual é subscrito por várias pessoas.

Abertura: ato de abrir tanto no sentido material quanto no jurídico: abertura de pro-
postas, de livros, de assembléias, do regime político.

Absolutismo: sistema político no qual uma única pessoa reúne em suas mãos ilimitado
e indivisível poder executivo, com a conseqüente supressão dos demais poderes e a
restrição da liberdade e dos direitos elos cidadãos.

Abuso: excesso, mau uso do poder por parte de qualquer autoridade; arbítrio exagera-
do.

Administração Pública: "em sentido formal, é o conjunto de órgãos instituídos para
a consecução dos objetivos do Governo; em sentido material, é o conjunto elas funções
necessárias aos serviços públicos em geral; cm acepção operacional, é o desempenho
perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do Estado ou por ele assu-
midos em benefício da coletividade.
Numa visão global, a Administração é, pois, todo o aparelhamento do Estado preorde-
nado à realização de seus serviços visando à satisfação das necessidades coletivas'
(Mcircllcs, 1976, p. 43).

Obs.: Administração Pública (órgãos);
administração pública (atividade).

Agentes Públicos: "são todas as pessoas físicas incumbidas, definitiva ou transito-
rianicntc, do exercício de alguma função estatal" (Meiretics, 1976, p. 54).

Anistia: ato pelo qual são coletivamente declarados isentos de culpa ou do não-cum-
pri-mento de penas os agentes de crime tipificado como de caráter político, praticado
durante uma situação anormal, extinguindo-se os efeitos da culpa ou da condenação
e restituindo-se-lhes o gozo pleno de seus direitos. É concedida pelo Poder Legislativo,
em decorrência de lei específica, sancionada pelo chefe do Governo.

Atos Institucionais: conjunto de leis fundamentais do Estado, dos poderes de que ele
se forma e dás forças armadas que os garantem.



79

Bancada: é o conjunto de deputados ou senadores representantes de cada um dos Es-
tados da União.

Bem-Comum: conjunto de condições sociais que possibilitam a felicidade coletiva.

Bicameral: sistema político, como o brasileiro, em que há dualidade de órgãos legisla-
tivos - Câmara dos Deputados e Senado -, ambos integrantes do Poder Legislativo.

Burocracia: a categoria dos funcionários e empregados do Estado, a sua própria ação.

Câmbio Negro: diferença de preço além do mercado ou das tabelas oficiais, que o
vendedor, de forma abusiva ou então fraudulenta, exige do comprador, explorando a
sua necessidade. É crime contra a economia popular.

Candidato: sujeito que almeja uma função pública ou disputa os votos do eleitorado
para ocupar um cargo político.

Capacidade Política: aptidão legal para exercer os direitos políticos e aqueles que
deles decorrem, bem como os deveres do exercício da cidadania, como o de votar, ser
votado, ser jurado e ter acesso aos cargos públicos.

Cargos: "são apenas os lugares criados no órgão para ser providos por agentes que
exercerão as suas funções na forma legal; o cargo é lotado no órgão" (Meirelies, 1976,
p. 55).

Cargos Públicos: "são lugares criados por lei no órgão para serem providos por
agentes que exercerão as suas funções na forma legal" (vide ÓRGÃOS, AGENTFS e
FUNÇÃO PUBLICA) (Meirelles, 1976, p. 55).

Chefe de Estado: é a pessoa que dirige ou governa a Nação e cuja soberania encarna.
Ocupa este posto por hereditariedade, nos casos das monarquias, ou por escolha eleti-
va, no caso das repúblicas.

Competência: "derivado do latim 'compcicntia' (estar no gozo ou no uso de, ser ca-
paz, pertencer ou ser próprio), possui, na técnica jurídica, urna dupla aplicação:

a) tanto significa a capacidade, no sentido de aptidão, pela qual a pessoa pode
exercitar ou fruir um direito,

b) como significa a capacidade, no sentido de poder, em virtude da qual a auto-
ridade possui legalmente atribuição para conhecer de Certos atos jurídicos e deliberar a
respeito" (De Plácido e Silva, 1982, vol. 1, p. 472).

"Para o Direito Público, competência administrativa indica a soma de poderes
que as leis outorgam às autoridades administrativas, para que possam administrar e ge-
rir os negócios públicos" (De Plácido e Silva, 1982, vol. 1, p. 472).

E ainda: "poder ou aptidão legal que tem a pessoa, em razão de sua função ou
cargo público, de praticar os atos inerentes a este ou àquela (Pedro Nunes, 1965, vol. 1,
p. 276).
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Conselho de Ministros: no regime parlamentarista, 6 o conjunto dos Ministros de
Estado que formam o Gabinete, o qual é presidido pelo primeiro-ministro, a quem está
entregue a chefia do Governo, estando submetido à fiscalização do Congresso Nacio-
nal.

Constitucional: relativo à Constituição; conformc disposto na Constituição.

Eficácia: é a observância social da norma jurídica, quando a norma é efetivamente
aplicada e respeitada (vide LEGITIMIDADE) (Enciclopédia Saraiva do Direito, 1979,
vol. 30, pp. 157-8).

Federativa: forma de Estado. Estado Federal. A forma federal data no Brasil do De-
creto n9 1, de 15 de novembro de 1889.

Função Pública: são encargos atribuídos por lei aos Órgãos, cargos e agentes públicos
para a realização da administração pública (Meireiles, 1976, p. 55) (vide CARGOS,
AGENTES e ÓRGAOS PUBLICOS).

Funcionários Públicos: são servidores legalmente investidos em cargo público cria-
do por lei, em número certo e denominação própria, remunerados pelos cofres públicos
e que estão sob o regime do Estatuto da entidade estatal a que pertencem (De Plácido e
Silva, 1982, vol. 2, p. 331) (Meireiles. 1976).

Funções: encargos atribuídos aos órgãos, cargos e agentes. Toda função é atrihufda e
delimitada por norma legal (Meirelles, 1976).

Governo: ..conjunto de órgãos que realizam a administração pública, exercendo po-
deres que lhe foram delegados pela soberania do povo" (vide PODER PUBLICO)
(Enfoque democrático) (De Plácido e Silva, 1982, vol. 2, p. 357).

"Jmpeachmcnt": instituto político-judiciário cujo objetivo é apurar crimes de res-
ponsabilidade dos chefes de governo, ministros de Estado e outras autoridades admi-
nistrativas ou judiciárias, impondo aos culpados a pena de destituição do cargo.

Legalidade: derivado do latim (legalis), quer exprimir a situação da conduta que se
mostra dentro da ordem jurídica, a conduta que se enquadra nas previsões da lei. Con-
duta formalmente legal, de conformidade com uma norma jurídica (lei) preexistente
(vide VALIDADE e VIGÊNCIA) (Enciclopédia Saraiva do Direito, 1980, vol. 48, pp.
186, 188-9, 192-3) (De Plácido e Silva, 1982. vol. 3, p. 56).

Legitimidade: é a adequação à idéia de direito predominante numa comunidade; ade-
quação à concepção que a maioria faz acerca do que é justo nas relações políticas. lia-
verá legitimidade da norma jurídica quando existir correspondência entre o comando
nela consubstanciado e o sentido admitido e consentido pelo grupo social, a partir da
realidade coletada como justificadora do preceito normativo. E um conceito de ordem
material (vide EFICÁCIA) (Enciclopédia Saraiva do Direito, 1980, vol. 48, pp. 417 e
421).

Nação: expressão com significação política e não jurídica. Emprega-se como expres-
são de laços morais, culturais, significando a comunidade constituída pela estratificação
de ckmentos comuns a uma população, elementos de ordem moral, étnica, histórica.
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órgãos Públicos: "são centros de competência instituídos para o desempenho de
funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a
que pertencem. São unidades de ações com atribuições específicas na organização es-
tatal" (Meirelies, 1976, p. 45) (Vll)E CARGO, AGENTE E FLJNÇAO PUBLICA).

Poderes Constituídos: diz-se do conjunto trino dos órgãos fundamentais do Poder
Público, independentes entre si, mas que operam conjugadamente, através dos quais
nos regimes constitucionais se afirma a soberania da Nação, dá-se cumprimento à sua
Carta Política e se exerce a função de governo legítimo. Poderes Legislativo, Executivo
e Judiciário.
Poder Executivo: o que executa as leis, governa e gera os negócios públicos.

Poder Judiciário: o que tem a função de julgar, aplicar as leis contenciosamente e
zelar pela sua observância. É o órgão responsável pela interpretação definitiva do Di-
reito.

Poder Legislativo: o que elabora, discute e aprova as leis e detém poder fiscalizador
da Administração Pública.

População: âmbito pessoal de incidência de norma jurídica. Conjunto de indivíduos
sujeitos às mesmas leis (Kclsen).

Projeto de Lei: conjunto de normas elaboradas e apresentadas à discussão e aprova-
ção do Legislativo: após aprovado, é encaminhado à sanção do Chefe do Poder Execu-
tivo, sob a forma de proposição de lei.

Queda de Gabinete: no regime parlamentar, a dissolução do Conselho de Ministros,
em decorrência de moção de desconfiança recebida do Parlamento.

"Recali": revogação de mandato pela qual, a requerimento de número razoável de
eleitores, o mandato de uni parlamentar será submetido à apreciação popular, sendo re-
vogado se não obtiver confirmação.

Referendo Popular: caracteriza-se pelo fato de que projetos de lei aprovados pelo
Legislativo devam ser submetidos à votação popular, atendidas certas exigências, tais
como pedido de certo número de eleitores, de certo número de parlamentares ou do
próprio Chefe do Executivo, de sorte que o projeto será tido por aprovado apena s se
receber o assentimento popular: do contrário, reputar-se-á rejeitado.

Renúncia de Mandato: ato unilateral pelo qual o mandatário notifica o mandante de
sua vontade de não continuar no exercício do mandato de que se acha investido.

República: significa modernamente uma forma de governo, o governo eletivo, não
hereditário (o objeto, a coisa pública, em latim, "res publica").
Servidor Público: "pessoa que presta serviço ao Estado, quer na Administração Di-
reta, quer na Administração Indireta, mantendo com o poder público relação de traba-
lho de natureza não eventual e de índole profissional, quer sob o regime estatutário,
quer sob o regime da CLT" (Enciclopédia Saraiva do Direito, 1981, vol. 63, p. 470).

Soberania: é o poder supremo, o poder que se sobrepõe ou está acima de qualquer
outro, não admitindo limitações, exceto quando dispostas voluntariamente por ele, em
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firmando tratados internacionais, ou em dispondo regras e princípios de ordem consti-
Iticional" (De Plácido e Silva, 1982, vol. 4, p. 244).

Subemenda: nova emenda a emenda a projeto de lei, projeto de resolução ou requeri-
mento apresentados.

Tcrrii6rio: é o ãmhito espacial de incidência da norma jurídica. (Kelsen, 1987)

Validade: é a conformidade da elaboração da norma com as normas fundamentais do
ordenamento jurídico. Norma válida é a elaborada de acordo com os preceitos leais,
segundo suas regras. E a norma formalmente boa (vide LEGALIDADE e VIGEN-
CIA).

Vigência: cont a palavra vigência designamos a existência específica de unia norma"
(Kelscn. 1987). A "vigência do direito ou direito ricntc caracteriza o direito que rege,
aqui e agora, 'hic et nunc', relações sociais; refere-se ao direito presente; designa a
existência jurídica específica de urna norma opondo-se ao direito histórico" (Silva,
1988).

TERMOS E EXPRESSÕES CONSTITUCIONAIS

Ação Popular - espécie de garantia constitucional, visando a anular atos lesivos ao
patiiioõnio pdlico ou de entidades públicas. Iiistiftito processual previsto na ('onstitui-
çóo. Pode ser titili,ulo pelo cidadão comum para a proteção de direito que diz respeito
a toda a coletividade, que é a beneficiária da anulação do ato lesivo.

Aristocracia - forma de governo exercido por um grupo de pessoas. Forma pura de
governo, na classificação de Aristóteles.

Assembléia Legislativa - Poder Legislativo do Estado-membro. Órgão legislativo
do Estado Federado que exerce, em caráter primordial, a função legislativa.

Assembléia Nacional Constituinte - forma de manifestação do Poder Constituinte
Originário. Órgão colegiado, composto por representantes do povo, eleitos, exclusiva-
mente, para a elaboração da Constituição.

Autonomia Administrativa— competência da pessoa jurídica de administrar-se a si
própria. Na forma de Estado Federal, a autonomia administrativa das pessoas políticas
que o com1ocin implica a descentralização administrativa do Estado.

Autonomia Financeira - competência da pessoa jurídica de instituir, arrecadar e ge -
rir os seus próprios recursos financeiros. Na forma de Estado Federal, a autonomia fi-
nanceira implica a competência tributária das pessoas políticas que o compõem me-
diante a instituição, arrecadação e aplicação dos tributos.

Autonomia Política— Competência da t'sa jurídica de auto-organizar-se, mediante
a edição de leis próprias, de autogovernar-se, mediante a eleição dos seus dirigentes.
Na forma de Estado Federal, a autonomia política implica a existência de três ordens
jurídicas autônomas: União, Estado-membro e Município, numa descentralização do
exercício do poder político.
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Bicamcralismo - composição do Poder Legislativo em duas Câmaras ou duas Casas:
a Câmara Alta e a Câmara Baixa. Na forma de Estado Federal, é adotado o hicamera-
lismo, correspondendo a Câmara Alta à representação dos Estados-membros, também
denominado Senado Federal, e a Câmara Baixa à representação do povo, também de-
nominada Câmara dos Deputados.

Bipartidarismo - sistema partidário baseado na existência de dois partidos.

Câmara dos Deputados - Casa legislativa, composta dos representantes tio povo
(Deputados Federais), que, juntamente com o Senado Federal, forma o Congresso Na-
cional, Poder Legislativo da União, pessoa política do Estado Federal. É também cha-
mada Câmara Baixa.

Câmara Municipal - Poder Legislativo do Município, composto por representantes
eleitos pelo povo (edis, vereadores).

Centralização Administrativa - concentração das atribuições concernentes à fun-
ção administrativa em uma única pessoa jurídica.

Centralização Política - concentração da função política, do exercício do poder po-
lítico, em uma única pessoa jurídica.

Cidadania - vínculo jurídico-político da pessoa física a uma ordem jurídica estatal.
Atributo político da pessoa física, decorrente tio direito de participar da formação da
vontade estatal. Qualidade atribuída àquele que está no gozo dos direitos políticos.

Cidadão— pessoa física vinculada a urna ordem jurídica estatal de cuja formação parti-
cipa mediante o voto. Indivíduo titular dos direitos políticos de votar e ser votado. Na-
cional no gozo dos direitos políticos.

Coligação Partidária - associação de partidos políticos visando a concorrer às elei-
ções. A lei confere à coligação os mesmos direitos atribuídos aos partidos políticos, no
que se refere ao processo eleitoral. E considerada, portanto, um partido.

Congressista - membro do Congresso Nacional (Poder Legislativo). Sinônimo de
Parlamentar.

Congresso Constituinte - órgão colegiado composto por parlamentares que rece-
bem do povo, mediante eleição, o mandato constituinte - de elaborar a Constituição - e
o mandato constituído de parlamentar ou legislador ordinário - de elaborar a legislação
ordinária. Congresso Nacional com mandato constituinte.

Congresso Nacional - Poder Legislativo da União, composto da Câmara dos Depu-
tados e do Senado Federal.

Constitucionalismo - sistema político no qual coexistem diversos e independentes
detentores do poder, por previsão constitucional, e que cooperam na formação da
vontade estatal.

Constituição - norma jurídica que, ao estruturar o Estado, criando a Ordem Jurídica,
assegura os direitos individuais do homem. Lei básica do Estado da qual derivam as
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demais. Lei Maior ou Lei das leis, por ser formalmente superior às outras normas jurí -
dicas que lhe são hierarquicamente inferiores no sistema jurídico.

Constituinte - membro da Assembléia Constituinte ou do Congresso Constituinte.
Pessoa física que recebe do povo o mandato de Constituinte. Representante (10 povo,
eleito para elaborar a Constituição.
Contribuição de Melhoria - espécie de tributo vinculado, instituído pelo Estado,
por lei, visando a transferir aos cofres públicos a valorização imobiliária da propriedade
privada, decorrente de obras públicas. A contribuição de melhoria é exigida, pelo Esta-
do, do particular, em razão da valorização da coisa privada (em geral imóvel), que teve
seu valor acrescido em virtude de serviço estatal.

Decreto - forma de edição dos atos de competência privativa do Chefe do Poder
Executivo. Por meio do decreto, são expedidas quer normas gerais, como os regula-
mentos, quer normas individuais, como a nomeação ou exoneração de funcionários pú-
blicos, da alçada do Chefe do Poder Executivo.

Decreto-Lei - espécie de norma jurídica elaborada pelo Poder Executivo, com força
de lei, sobre segurança nacional, finanças públicas, inclusive normas tributárias, e cria-
ção de cargos públicos, motivada por urgência ou interesse público relevante, não po-
dendo, no entanto, aumentar a despesa do Estado. O decreto-lei, após a sua publicação,
deverá ser submetido, pelo Executivo, à apreciação cio Poder Legislativo, que o apro-
vará ou rejeitará no todo, não podendo emendá-lo.
Democracia Semidireta - espécie da forma dc governo Democracia, na qual o poder
é titularizado pelo povo, que entrega o seu exercício a representantes por ele eleitos,
submetidas as decisões à aprovação anterior ou posterior do legítimo titular do poder,
ou seja, do povo. Essas aprovações dão-se através dos institutos denominados "refe-
rendum", plebiscito, iniciativa, veto popular e "recali".

Deputado Estadual - membro da Assembléia Legislativa (Poder Legislativo Esta-
dual), Parlamentar.
Democracia - vocábulo de origem grega, derivado de "demos" (povo) e "kratos"
(autoridade), significa o governo do povo. Forma dc governo no qual o poder do Esta-
do é titularizado pelo próprio povo. Forma pura de governo, na classificação de Aris-
tóteles.

Democracia Direta - espécie da forma de governo Democracia, na qual o poder es-
tatal é titularizado pelo povo, que o exerce diretamente. Consiste, hoje, em mera curio-
sidade histórica, pois só existe em alguns Cantões suíços: a Olaris Landsgemeindc, que
é uma Assembléia aberta a todos os cidadãos do Cantão que tenham o direito de votar,
impondo-se a estes o comparecimento como um dever. A Landsgemeinde foi o órgão
supremo em todos os pequenos Cantões da Suíça Central e Oriental, tendo surgido no
século X 11 e começando a sua abolição no século XIX. Nos Cantões suíços que ainda
a adotam, ela se reúne uma vez por ano, num domingo da primavera, salvo convoca-
ções extraordinárias.

Democracia Representativa - espécie da forma de governo Democracia, na qual o
povo, titular do poder estatal, outorga mandato eletivo a alguns cidadãos para, na con-
dição de representantes, externarem a vontade popular e tomarem decisões em seu no-
me, como se o próprio povo estivesse governando.
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Deputado Federal - membro da Câmara dos Depu lados, Casa Legislativa que, jun-
tamente com o Senado Federal, compõe o Poder Legislativo da União, Parlamentar.

Descentralização Administrativa - transferêucta, mediante outorga ou delegação,
de atividade, na qual se desdobra a função administrativa de urna pessoa jurídica para
outra pessoa jurídica. Por intermédio da outorga, urna pessoa jurídica transfere, por lei,
para outra pessoa jurídica, todos os poderes, direitos, obrigações e deveres concernen-
tes à atividade administrativa, tornando-a, portanto, titular dessa atividade, a qual a
pessoa que recebeu a outorga exercerá em nome próprio. Por intermédio (Ia delegação,
urna pessoa jurídica transfere, por lei, para outra pessoa jurídica, apenas o exercício da
atividade administrativa, mantendo-se titular dessa atividade, que será cxeicida por
outra pessoa, cm seu nome.

Descentralização Política - transferência de competência política, do exercício de
função política, do poder político, de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica. A
descentralização política ocorre quando, dentro de um mesmo sistema jurídico, há urna
pluralidade de pessoas jurídicas investidas de funções políticas (ex.: Estado Federal).

Dcseonccntraçâo - distribuição de competências decisórias, de serviços, no interior
de urna mesma pessoa jurídica. A dcsconccntração se verifica na Administração Cen-
tralizada, na qual os serviços e as competências decisórias são distribuídos entre diver-
sos órgãos, permanecendo, contudo, como serviços e atividades de urna só pcsoa jurí-
dica. A desconcen t ração é efetuada por lei e pode ocorrer em razão dos seguintes cri-
térios: por grau (di;tribuição de competência decisória, através dos diferentes níveis
hiemlrqtmicos - Ministro, Diretor de l)epartamenlo ou Divisão, Chefe de Sução), por
matéria (ocorre cm função da natureza do objeto da atividade. Ex.: Ministério da Saú-
(te, Ministério do Trabalho, Ministério da Agricultura) e, afinal, ocorre a desconccntra-
ção geográfica ou territorial (mediante a qual se distribuem competéncias decisórias a
orgamiisrnos locais, responslvcis pela resolução de (l1I1locs que interc.sam a Lima de-
terminada área geográfica. Ex.: 1 ).tc'ci;is Reuiiuis do Trabalho. Fei ii ói ins Fede-
rais).
Dcsincompa(ihilizaçáo - ato mediante o qual o candidato se desvencilha de uma si-
tuação de impedimiicnto de ser eleito (inelegibilidade) a tempo de concorrer às eleições.

Direito de Greve - faculdade atribuída, pela lei, aos trabalhadores, de absterem-se
coletivarnente do trabalho subordinado. Capacidade de abstenção coletiva do trabalho
remunerado.

Direitos Individuais - prerrogativas inerentes à pessoa humana e assegurulas pela
Ordem Jurídica estatal. Foram reconhecidos, pela primeira vez, na Magna Carta da In-
glaterra de 1215, constaram (Ia Declaração de Direitos do Estado de Virgínia, (latada
de 121111776 e da Declarações dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada pela
Assembléia Nacional francesa, em 26 de agosto de 1789. A partir dessa data, foram
inseridas cm todas as Constituições escritas. São direitos fundamentais do ser humano,
como o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, os quais garantem a
autonomia aos particulares, sua independência diante dos demais membros da sociedade
política e do próprio Estado. Atualmente, é pacífico o entendimento segundo o qual tais
direitos se estendem, também, às pessoas jurídicas.

Direitos Políticos - capacidade de que é titular a pessoa física de participar na for-
mação da vontade do Estado através do voto.
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Distrito Eleitoral - a unidade eleitoral utilizada para a aplicação do sistema de elei-
ção distrital. No Distrito, são escolhidos os representantes do povo, O Distrito Eleitoral
varia. Na eleição para a Câmara dos Deputados, o Distrito Eleitoral é o Estado, que
poderá ser subdividido em unidades eleitorais menores. Para as Câmaras de Vereado-
res, o Distrito Eleitoral é o Município, o qual, dependendo do seu tamanho e população,
poderá, também, ser dividido em unidades eleitorais menores. Teoricamente, o Distrito
Eleitoral é maior do que o Município médio, de maneira a fazer com que os represen-
tantes do povo sejam indicados por uma região.
Elegibilidade - capacidade eleitoral passiva. Capacidade de ser eleito. Direito de
postular a designação de eleitores a um mandato político no Poder Legislativo ou Poder
Executivo.

Eleição - concurso de vontades juridicamente qualificadas, visando a operar a desig-
nação de um titular de mandato eletivo. Processo de escolha, pelos cidadãos, daqueles
que os representarão na formação da vontade estatal.
Eleitor - pessoa física no uso e gozo dos seus direitos políticos. Cidadão.

Empréstimo Compulsório - dever de prestação pecuniária não voluntariamente de-
sejada, que o Estado impõe, por lei, a determinados indivíduos que realizam determina-
dos fatos (ex.: pagamento do imposto de renda) ou se encontram em determinados es-
tados de fato (ex.: solteiros ou casados sem filhos), correlacionando a efetivação da
prestação pecuniária com a sua posterior devolução, por parte do Estado, à mesma
pessoa. Sua natureza jurídica é tributária, constituindo-se num genuíno imposto.

Estado - vocábulo derivado do latim "status" (estar firme). É a organização juridica-
mente soberana de uni povo em uni determinado território. E a Ordem Jurídica, con-
junto normativo que dispõe de um aparato de coação que o torna eficaz. Espécie de so-
ciedade política.

Estado Autocrático— Estado no qual vige o regime ou sistema de governo autocráti-
co, em que o poder é exercido, de forma absoluta, por uma única pessoa (Ditador), uma
Assembléia, um Comitê, urna Junta ou um Partido. Estado de Governo despótico ou
tirânico.
Estado Constitucional - Estado que se baseia no princípio da distribuição de pode-
res. Estado no qual coexistem diversos e independentes detentores cio poder, que coo-
peram na torniaçio da vontade estatal.

Estado Democrático - Estado em que vige o regime ou sistema de governo demo-
erótico, no qual o próprio povo governa. Estado Constitucional.

Estado de Direito - Estado juridicamente organizado e obediente às suas próprias
leis. Estado Democrático e constitucional que se põe sob a égide de uma Constituição.
Estado de Legalidade.

Estado de Emergência - previsão constitucional de instauração de legalidade ex-
traordinária, em casos de urgência, que suspende provisoriamente os direitos e garan-
tias individuais, com o objetivo de restaurar a normalidade constitucional perturbada
por motivo de guerra ou de atividades subversivas. Distingue-se do Estado de Sítio por
visar a controlar situações de emergência e por compreender período de tempo inferior
ao do Estadode Sítio.
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Estado Federal - forma de Estado no qual coexistem duas ordens jurídicas: a do Es-
tado Federal e a dos Estados Federados (Estados-membros). Forma de Estado política
e administrativamente descentralizado, por previsão constitucional.

Estado-membro - pessoa jurídica de direito público interno, corri autonomia política,
administrativa e financeira, integrante do Estado Federal. Organização jurídica da co-
letividade regional para o exercício, em caráter autônomo, da parcela de soberania que
lhe é deferida pela Constituição Federal.

Estado de Sítio - previsão constitucional de instauração de legalidade extraordinária,
que suspende provisoriamente os direitos e garantias individuais com o objetivo de
restaurar a normalidade constitucional por motivo de guerra ou de fatores de subversão
grave.

Estado Social de Direito - Estado intervencionista ou social, que pretende confor-
mar a vida coletiva, visando a construir unia sociedade onde haja igualdade de oportu-
nidade para todos os cidadãos e garantia de realização das prestações correspondentes
aos direitos sociais, que proporcione às pessoas uma razoável qualidade de vida. Teve
surgimento posterior ao Estado liberal.

Estado Totalitário - sinônimo de Estado-político. Estado no qual vige o regime ou
sistema de governo totalitário, em que um grupo político centraliza todos os poderes
administrativos, não permitindo a existência de outros partidos políticos, e sobrepondo
os interesses e direitos da coletividade aos do indivíduo, modelando a vida privada de
acordo com a ideologia dominante.

Estado Unitário - forma de Estado politicamente centralizado, residindo o foco do
poder político nas mãos de um só governo. É a forma de Estado no qual a Constituição
prevê um único núcleo detentor e exercente do poder político. A descentralização que
nele ocorre é meramente administrativa.

Estado Unitário Descentralizado - forma de Estado no qual a Constituição prevê
um único núcleo detentor do poder político cujo exercício é, por vontade própria do
órgão político central, descentralizado mediante delegação infraconstitucional (por lei),
precária e revogável, a juízo de conveniência e oportunidade. É o mesmo Estado Uni-
tário quando nele se verifica, além (Ia descentralização administrativa, a descentraliza-
ção política.

Formas de Estado - estruturas ou configurações sob as quais os Estados se apresen-
tam. As classificações das formas de Estado apontam, de um modo geral, os tipos fun-
damentais: Estados Simples, que se caracterizam pela existência de um só Poder Legis-
lativo, de um único Poder Executivo e de apenas um Poder Judiciário; e Estados Com-
postos, antítese dos anteriores, pois são formados por várias comunidades que têm a
designação de Estados e que permanecem vinculados por motivos específicos, manten-
do a personalidade no plano internacional ou vindo a perdê-la em favor do próprio Es-
tado Composto. Os dois exemplos clássicos de Estados compostos são o Estado Unitá-
rio e o Estado Federal.
Formas de Governo - estruturas ou configurações assumidas pelo Governo. A clas-
sificação mais antiga das formas de Governo é de Platão, que apontou dois tipos fun-
damentais: a Monarquia e a Democracia. Foi Atistóteles, porém, o autor da classifica-
ção que maior repercussão teve no cenário jurídico, a qual, baseada na de Platão, ofere-
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cc visão tripartite das formas de governo: Monarquia ou Realeza, governo de u: só;
Aristocracia, governo de um grupo; e Democracia ou República, governo do povo. A
classificação de Aristóteles baseia-se em critérios númericos c morais. Daí, às formas
de governo citadas, chamadas "puras", Aristóteles acrescentou as formas "impuras" ou
"corruptas", que correspondem, em suas distorções, a cada uma das supramencionadas.
Assim, à Monarquia se contrapõe a Tirania ou Despotismo; à Aristocracia se contrapõe
a Oligarquia; e à Democarcia se contrapõe a Demagogia.

Forma Mista - fdrrna de manifestação do Poder Constituinte Originário, na qual o
Poder Executivo elabora o texto da Constituição e o submete à aprovação do Poder
Legislativo, que o promulga.

Função Executiva - também denominada atividade administrativa. Consiste na ativi-
dade do Estado, exercida mediante atos emanados, preponderantemente, do Poder
Executivo, de aplicação da lei "ex-officio" ou por obrigação. Função exercida de for-
ma típica pelo Poder Executivo, a qual visa o interesse público, por meio da edição de
atos complementares à lei. Atividade de execução da lei.

Função Jurisdicional - atividade do Estado de aplicação da lei visando a dirimir lití -
gios ou controvérsias jurídicas, produzindo, afinal, a coisa julgada. Função preponde-
rantemente exercida pelo Poder Judiciário de dizer o direito. Assim como a função
executiva, a função jurisdicional volta-se para a aplicação da lei. No entanto, ao exer-
cer a atividade judicante o Estado 6 árbitro e não parte interessada na lide, manten-
do-se, para tanto, em posição eqüidistante e imparcial; já quando exerce a atividade
administrativa, o Estado 6 parte interessada e, por conseguinte, coloca-se em x)SiÇãO
de parcialidade, defendendo os seus interesses.

Função Legislativa - atividade estatal de elaboração da Ordem Jurídica. Função
exercida, preponderantemente, pelo Poder Legislativo, de inovação da Ordem Jurídica.

Garantias Constitucionais - recursos judiciais, previstos na Constituição, caractcri-
zados por urna mais acentuada celeridade e informalidade processuais, destinados à
proteção dos direitos individuais. São garantias constitucionais o mandado de seguran-
ça, o "habeas-corpus" e a ação popular.
Governador - titular do Poder Executivo no âmbito do Estado-membro, Distrito Fe-
deral e Territórios. No caso do Distrito Federal e dos Territórios, por nomeação do
Presidente da República, enquanto no Estado-membro 6 eleito pelo povo.

Governo - conjunto de Poderes e órgãos constitucionais que exercem as funções es-
tatais básicas, na condução política dos negócios públicos. Erroneamente se atribui ao
Poder Executivo a sinonímia do governo. Num Estado de Direito, porém, o governo
corresponde aos três Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário.

"Habeas-Corpus" - esp6cic de garantia constitucional que visa a proteger o direito
individual da liberdade de locomoção. Caracteriza-se pela informalidade de sua propo-
sição, podendo ser requerido em benefício próprio ou de outrem, independentemente
de mandado, mas sempre em favor de pessoa física, que é a única que pode sofrer res-
trições na fruição do direito de ir, vir e ficar.

Imposto - espécie de tributo não vinculado que o Estado exige, não em razão de uma
atividade sua, mas em razão de um ato ou fato lícito praticado pelo contribuinte ou su-
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jeito passivo, aquele que pagará o imposto. Não há, pois, na cobrança do imposto, qual-
quer contraprestação do Estado.
Imunidades Parlamentares - garantias constitucionais que visam a salvaguardar o
livre exercício do mandato legislativo, de modo a assegurar a independência do Poder
Legislativo. As imunidades parlamentares compreendem desde a não-caracterização de
crime, pelas falas, discursos, votos e pronunciamentos dos Parlamentares, no exercício
do mandato e em decorrência deste, até a proteção contra a instauração de ação legal
(processo judicial) movido em razão de atos ilícitos praticados pelo membro do Legis-
lativo, no exercício do mandato. As garantias parlamentares são, portanto, de duas or-
dens: uma, material, denominada inviolabilidade, e outra, formal ou processual, deno-
minada imunidade processual.

Imunidade Processual - espécie de imunidade parlamentar que consiste no impedi-
mento de o membro do Poder Legislativo, no exercício do mandato e enquanto este
durar, ser processado criminalmente, em razão de atos ilícitos que tenha praticado.
A imunidade processual suspende a instauração do processo criminal no curso do man-
dato legislativo, podendo o parlamentar vir a ser processado após o término do seu
mandato, desde que o crime por ele praticado não tenha prescrito.

Inalistabilidadc - impedimento à capacidade eleitoral ativa de ser eleitor. Impossibi-
lidade de ser eleitor. Obsta a alistabiidade.

!nconstitucionaljdadc - característica atribuída ao ato, norma ou decisão jurídica
que infrinja dispositivo constitucional. Diz-se da norma, ato ou decisão jurídica que
contraria a Constituição.

Inelegibilidade - impedimento à capacidade eleitoral passiva, de ser votado. Impossi-
bilidade de ser eleito. Obsta a elegibilidade.

Iniciativa - instituto da forma de governo Democracia Seinidireta, que consiste no
direito conferido a um certo número de eleitores de propor uma emenda constitucional
ou um projeto de lei. Existe nos Estados Unidos da América sob duas modalidades: ini-
ciativa direta, por intermédio da qual o projeto de Constituição ou de lei ordinária,
contendo a assinatura de um número mínimo de eleitores, deve, obrigatoriamente, ser
submetido à deliberação dos eleitores nas próximas eleições; e iniciativa indireta, pela
qual o Legislativo Estadual estuda a possibilidade de discutir e vetar o projeto proposto
pelos eleitores, antes que ele seja submetido à aprovação popular. Somente no caso de o
projeto ser rejeitado pelo Legislativo é que ele será submetido ao eleitorado. Há Esta-
dos norte-americanos que exigem um número adicional de assinaturas apoiando o pro-
jeto, para que ele seja levado à decisão popular após a rejeição pela Assembléia.

Inviolabilidade -- espécie de imunidade parlamentar que exclui a configuração do de-
lito, não caracterizando crime os atos praticados pelo Congressista no exercício e em
razão do seu mandato legislativo. A inviolabilidade descaracteriza a figura delituosa,
que não chega a existir, implicando a impossibilidade de punir o Parlamentar, mesmo
após a perda do seu mandato.

Irrccicgibilidadc - impedimento que sofrem os ocupantes dos cargos de Presidente e
de Vice-Presidente da República, Governador e de Vice-Governador, de Prefeito e de
Vice-Prefeito de concorrer às eleições, para o mesmo mandato, no período imediata-
mente posterior àquele no qual exerceu o cargo.
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Lei - norma jurídica primária, genérica e abstrata, elaborada pelo Poder Legislativo,
segundo forma prescrita na Constituição, gerando direitos e obrigações.

Lei Complementar - espécie de norma jurídica primária que regulamenta matéria es-
pecífica, prevista na Constituição, elaborada pelo Poder Legislativo segundo o proce-
dimento ordinário, mas aprovada pelo "quorum" de maioria absoluta.

Lei Delegada - espécie de norma jurídica primária que regulamenta matéria específi-
ca, prevista na Constitutição, elaborada pelo Poder Executivo, mediante delegação do
Poder Legislativo, que transfere, por meio de Resolução, a função de legislar.

Lei Ordinária - espécie de norma jurídica primária que regulamenta qualquer matéria
elaborada pelo Poder Legislativo segundo procedimento comum previsto na Constitui-
ção e aprovada pelo "quorum" de maioria simples.

Mandado de Segurança - espécie de garantia constitucional que visa a proteger o
direito individual líquido e certo, de natureza civil, não amparada pelo "habeas-cor-
pus". Variante do direito de ação, caracterizada pela sumariedade e celeridade do seu
rito procedi mental , voltada para a proteção dos direitos individuais contra atos viola-
dores provindos do Poder Público.

Medidas de Emergência - previsão constitucional de instauração de legalidade ex-
traordinária, em locais determinados e restritos, visando a restabelecer a ordem pública
ou a paz social, ameaçadas ou atingidas por calamidade-, ou graves perturbações que
não justifiquem a decretação dos estados de sítio ou de emergência.

Monarquia - forma de governo exercido por urna só pessoa. Forma pura de governo
na classificação de Aristóteles.

Município - pessoa jurídica de direito público interno com autonomia política. Orga-
nização jurídica das coletividades locais para dispor, com autonomia, sobre tudo que
diga respeito ao seu peculiar interesse, ao interesse predominantemente municipal.

Nação - expressão com significação política e não jurídica. Emprega-se como ex-
pressão de laços morais, culturais, significando a comunidade constituída pela estratifi-
cação de elementos comuns a urna população, elementos de ordem moral, étnica, histó-
rica.

Nacionalidade - vínculo jurídico-político de direito público interno, que faz da pes-
soa um dos elementos componentes da dimensão pessoal do Estado.

Nato - pessoa física que adquire a nacionalidade pelo fator nascimento.

Naturalização - nacionalidade adquirida por manifestação de vontade da pessoa físi-
ca.

Naturalizado - pessoa física que adquire a nacionalidade após o nascimento, por fato
voluntário.

"Ombudaman" •- derivado do vocábulo "justitieombudsman", significa delegado,
agente, representante. Também chamado de "Jo", foi criado na Suécia em 1713 e
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consagrado na Carta Magna desse país em 1809. Nos termos da atua] Carta Magna
sueca, o Parlamento elegerá um ou mais "Omhudsman" (de acordo com o Ato do
"Ricksdag" serão quatro), com a finalidade de supervisionar, sob as instruções do pró-
prio "Ricksdag" a aplicação de leis e de outros dispositivos no serviço público, visando
a conter os abusos do poder público, iniciando os procedimentos legais de forma es-
pontânea ou provocada. É um "Comissário Parlamentar" que visa à tutela do cidadão,
mediante o controle dos atos administrativos e jurisdicionais, não tendo a competência
anulatória desses atos, mas a sua advertência ou a iniciativa de processos civis ou penais
contribui, expressivamente, para a contenção dos abusos do poder público. Existem, na
atualidade, cinco tipos de "Ombudsman" na Suécia; o Parlamentar (já referido), o do
Consumidor (que visa conter os abusos comerciais e publicitários), o da Livre Concor-
rência (que visa a coibir os cartéis e monopólios comerciais), o da Imprensa (que visa a
conter os abusos na imprensa) e o da Igualdade de Oportunidades (que visa a coibir a
infringência ao princípio da isonomia). A instituição do "Omhudsman" tem sido adota-
da em outros países sob as mais variadas denominações e formas. Ouvidor-Geral, De-
fensor do Povo, Procurador.

órgão Executivo - ente sem personalidade jurídica que exerce, com preponderância,
a função executiva ou administrativa do Estado. Sinônimo de Poder Executivo.

órgão Judiciário - ente sem personalidade jurídica que exerce, com preponderância,
a função jurisdicional do Estado Sinônimo de Poder Judiciário.

Órgão Legislativo - ente sem personalidade jurídica que exerce, com preponderân-
cia, a função legislativa do Estado. Sinônimo de Poder Legislativo.

Outorga - transferência de poder, competência, atribuições, de uma pessoa para outra
pessoa. Significa também a forma de manifestação do Poder Constituinte na qual a
Constituição é elaborada e imposta pelo Poder Executivo.

Parlamentar - membro do Parlamento (Poder Legislativo). Sinônimo de Congressista.

Parlamentarismo - sistema de governo democrático-representativo que teve origem
na Inglaterra, no século XVII, no qual se aspira a um equilíbrio entre independentes
detentores do poder: Parlamento e Governo, através da integração do Governo no
Parlamento. No sistema de governo parlamentarista, os membros do Governo - Gabi-
nete - pertencem ao mesmo tempo à Assembléia ou Parlamento. O parlamentarismo
implica a interdependência por integração do Poder Executivo com o Poder Legislati-
vo. Na prática, o parlamentarismo se manifesta sob duas formas diferentes: na primei-
ra, o parlamento é superior, quanto ao poder político, ao Gabinete: na segunda, o Gabi-
nete controla o Parlamento. A preponderância da Assembléia sobre o governo ocorre
no tipo clássico francês de parlamentarismo. A superiondde do Gabinete sobre o Par-
lamento está institucionalizada no governo do Gabinete britânico. Características prin-
cipais do parlamentarismo: os membros do Governo ou do Gabinete são, ao mesmo
tempo, membros do Parlamento; o Governo ou o Gabinete é constituído pelos chefes
do partido majoritário ou dos partidos que, unindo-se em coalizão, formam a maioria; o
Governo ou Gabinete tem uma estrutura em forma de pirâmide, com um Primeiro-Mi-
nistro ou Presidente do Conselho na cabeça, reconhecido como líder; o governo per-
manecerá no poder sempre e enquanto contar com o apoio dos membros do Parlamen-
to, perdendo a legitimidade para governar quando a maioria negue o seu apoio ou
quando novas eleições mudem a estrutura majoritária no Parlamento; fundamental-



92

mente, a função de determinar a decisão política está distribuída entre Governo e Par-
lamento e ambos colaboram, necessariamente, na execução da decisão política funda-
mental, por meio da legislação. A decisão política fundamental através da administra-
ção, no entanto, é confiada ao Governo, que se submete à constante supervisão do
Parlamento: o ponto máximo do tipo de governo parlamentar reside no controle políti-
co exercido por ambos os detentores do poder. O instrumento mais eficaz de controle
do Parlamento é o "voto de censura" que a maioria dos seus membros atribui ao go-
verno ou a negativa de conceder o "voto de confiança" pedido pelo Governo, o que
provocará a sua demissão, com a dissolução do Parlamento e convocação dc novas elei-
ções ou, simplesmente, mudança de Gabinete. Por parte do Governo, o meio mais ri-
goroso de controle político é a faculdade governamental de dissolver o Parlamento e
convocar novas eleições: e, afinal, o Poder Executivo é exercido por dois titulares, o
Presidente da República ou Monarca (Chefe de Estado) e o Primeiro-Ministro, Presi-
dente do Conselho ou Chanceler (Chefe do Governo).
Parlamento— órgão legislativo. Poder Legislativo. Assembléia Nacional.

Partido Político - associação de pessoas com urna ideologia ou interesses comuns que
se propõe organizar, coordenar e instnhmnentar a vontade popular. com o fim de assu-
mir o poder para realizar o seu programa de governo. No direito brasileiro são pessoas
jurídicas com personalidade de direito público.

Plebiscito - instituto da forma de governo Democracia Semidireta, que consiste na
consulta feita aos cidadãos acerca de um fato ou evento, concernente à estrutura essen-
cial do Estado ou do governo (cx.: criação de Municípios, Estados-membros, m(xdifica-
ção da estrutura de governo).
Pluripartidarismo -- sistema partidário baseado na multiplicidade de partidos.

Poder Constituinte - poder, titularizado pelo povo, de elaborar uma Constituição.
Sendo impossível ao povo elaborar diretamente a Constituição do Estado, portanto, de
c\ereer de forma direta o Poder Constituinte, elege representantes seus aos quais ou-
torga a con&pctôncia para a feitura da Carta Constitucional.

Poder Constituinte Derivado - espécie de Poder Constituinte limitado, previsto no
texto da Constituição. Também chamado de Poder Decorrente, Reformador ou Insti-
tuído, pois visa à reforma da Constituição, sendo desta resultante e nesta constituído.
Na forma de Estado Federal, diz-se ser o Poder Constituinte dos Estados-mcmhros
uma manifestação do Poder Constituinte Derivado, por ser previsto na Constituição
Federal.
Poder Constituinte Originário - espécie de Poder Constituinte inicial, autônomo
e ilimitado que dá origem ao Estado, elaborando a Constituição que irá estruturá-lo.
Essa espécie de Poder Constituinte (lá origem ao Estado, lançando as bases de sua Or-
dem Jurídica. Manifesta-se mediante Assembléia Nacional Constituinte, Referendo,
Outorga ou sob a forma mista.

Poder Político - competência exercida por um povo de, por autoridade própria, ins-
tituir órgãos que exerçam o senhorio dc um território e nele imponham normas jurídi-
cas, dispondo dos necessários meios de coação. Autoridade constituinte, não recebida
de outro Poder, dotada de supremacia e coação irresistível, em relação aos indivíduos e
grupos que formam sua população, e independência com referência a outros governos
de outros Estados.
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Povo - elemento do Estado que lhe dá condições para formar e externar tinia vontade.
Conjunto de indivíduos que num determinado momento jurídico se unem para consti-
tuir o Estado, estabelecendo com este um vínculo jurídico de caráter permanente, parti-
cipando da formação de sua vontade e do exercício do poder soberano. Conjunto de ci-
dadãos do Estado.

Prefeito - titular do Poder Executivo municipal. Pessoa física eleita pelo povo de um
município para titularizar o Órgão Executivo municipal. Mandatário do povo.

Prerrogativas Parlamentares - conjunto de garantias e faculdades previstas na
Constituição para que o Parlamento possa exercer com independência, livre de qual-
quer jugo, o seu mandato político.
Presidencialismo - sistema de governo democrático representativo, que teve origem
nos Estados Unidos da América, surgindo historicamente com a criação da Federação,
em 1787. Nesse sistema de governo, os detentores do poder independente, Governo e
Parlamento, permanecem separados, mas estão obrigados constitucionalmente a coo-
perar na formação da vontade estatal, ocorrendo, nesse caso, a interdependência do
Poder Executivo e Poder Legislativo por coordenação, em lugar da integração. Como
essa conformação política implica um papel de liderança para o Executivo, este tipo de
Governo se denomina "Presidencialismo". As características essenciais do presidencia-
lismo são: exercício unipessoal do Poder Executivo pelo Presidente da República, que
é, ao mesmo tempo, Chefe de Estado e Chefe de Governo; o Presidente da República é
independente, no exercício de suas funções, em relação ao Congresso, não estando
obrigado a prestar contas perante este; por outro lado, o Congresso também funciona
independentemente do Executivo; o Congresso não poderá destituir o Presidente de seu
cargo, pois o Chefe do Executivo é inamovível e irresponsável perante o Congresso;
também não poderá o Congresso destituir qualquer dos Ministros auxiliares do Presi-
dente; por sua vez, o Presidente não tem competência para dissolver o Congresso; há
total incompatibilidade constitucional no exercício concomitante de mandatos executi-
vo e parlamentar; e, afinal, o Presidente não necessita ter a maioria do Congresso para
governar.
Presidente da República - titular do Poder Executivo Federal. Pessoa física que na
forma de governo democrático presidencialista é eleita pelo povo para titularizar o Ór-
gão Executivo. Na forma de governo parlamentarista, é eleito para exercer a chefia do
Estado, dividindo com o Primeiro-Ministro o exercício do Poder Executivo.

Princípio do Direito Adquirido - princípio jurídico-constitucional que assegura
a irretroatividade da lei, que não poderá extinguir, restringir ou limitar faculdade,
prerrogativa ou competência conferida por lei anterior. Princípio jurídico insculpido no
capítulo constitucional Dos Direitos e Garantias Individuais, nos seguintes termos: "a
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". Esse
princípio visa a obstar o exercício arbitrário de autoridade pelo Poder Público.

Princípio da Isonoima - princípio jurídico-constitucional que assegura o direito de
igualdade, consubstanciado no mandamento insculpido no capítulo onstitucional Dos
Direitos e Garantias Individuais, nos seguintes termos: "todos são iguais perante a lei,
sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções políticas. Será puni-
do pela lei o preconceito de raça".

Princípio da Legalidade - princípio jurídico-constitucional que limita a atuação do
Estado sobre o indivíduo, condicionando o exercício do poder político à lei. Princípio



94

jiu-fdico insculpido no capítulo constitucional Dos Direitos e Garantias Individuais nos
seguintes termos: "ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão
em virtude de lei". Esse princípio visa a obstar a criação de obrigações, restrições ou
direitos pelo Poder Público, sem passar pelo crivo dos representantes do povo.

Promulgação - Atestado de inovação da Ordem Jurídica. Declaração de existência de
uma nova lei ou ato normativo.

Quociente Eleitoral - obtém-se pela divisão do número dos votos válidos pelo nú-
mero de vagas existentes, em cada circunscrição eleitoral, nas eleições proporcionais. A
fração igual ou inferior a meio é desprezada, arredondando-se para a unidade superior
às demais frações. Tem como objetivo determinar o quociente partidário. Sinônimo de
coeficiente eleitoral.

Quociente Partidário - o quociente partidário determina o número de vagas a serem
preenchidas por cada Partido, nas eleições proporcionais (para a eleição de deputados e
vereadores). É obtido pela divisão do número de votos válidos dados sob a mesma le-
genda pelo quociente eleitoral, desprezada a fração. Sinônimo de coeficiente partidário.

"Rccall" - instituto da forma de governo Democracia Semidireta, de criação norte-
americana, que tem aplicação em duas hipóteses: para revogar a eleição de um legisla-
dor ou funcionário eletivo; para reformar decisão judicial sobre constitucionalidade da
lei. Na primeira hipótese, faz-se necessário que um determinado número de eleitores
requeira urna consulta ao eleitorado sobre a manutenção ou a revogação do mandato
conferido a uma autoridade, exigindo-se dos requerentes um depósito cm dinheiro.
Àquele cujo mandato encontra-se sob julgamento popular é, em geral, conferido o di-
reito de imprimir a sua defesa na cédula a ser utilizada pelos eleitores para expressar
o seu voto. Se a maioria decidir pela revogação do mandato, este será cassado. Caso
contrário, o mandato continuará sendo exercido e os requerentes perdem, para o Esta-
do, o depósito efetuado. Já o "recai]' judicial foi preconizado por Theodorc Roosevelt.
em 1912, numa de suas campanhas presidenciais. Consiste o "recail' judicial na anula-
ção, pelo voto da maioria dos eleitores, de decisões de juízes e Tribunais - excluída a
Suprema Corte - que negam a aplicação de uma lei, por julgá-la inconstitucional.
Ocorrida a anulação, pelos eleitores, da decisão judicial, a lei é considerada constitucio-
nal, devendo ser aplicada. Vários Estados-membros norte-americanos acolheram o
. , recai]' judicial em suas respectivas Constituições, visando, sobretudo, a superar os
obstáculos à aplicação de leis sociais, apostas pela magistratura eletiva, pressionada
pelos grupos econômicos que decidem as eleições. Seu uso, no entanto, é raro em face
dos inúmeros inconvenientes que apresenta em todas as suas modalidades.

"Referendum" - instituto da forma de governo Democracia Sernidireta, que consiste
na consulta feito aos cidadãos a respeito de uin ato normativo e, às vezes, embora ra-
ramente, em relação a um ato administrativo. Pode ser realizado de forma preventiva
(precedendo à emanação do ato) ou posterior (que é o mais comum: realizado após a
emanação do ato). Signiíica, também, a forma de manifestação do Poder Constituinte
Originário no qual o texto da Constituição é submetido à aprovação dos cidadãos.

Regime Autoritrio - organização política na qual um único detentor do poder -
uma só pessoa, o "Ditador", urna Assembléia, um Comitê, urna junta ou um Partido -
monopoliza o poder político sem que seja possível aos destinatários do poder (o povo)
urna particip%ção real na formação da vontade estatal. 0 único detentor do poder mi-
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ral, o regime autoritário se satisfaz com o controle político do Estado, sem pretender
dominar a totalidade da vida sócio-econômica da comunidade ou determinar sua atitude
espiritual de acordo com sua imagem. A exclusão dos destinatários do poder da partici-
pação no processo político não é incompatível com a existência de órgãos estatais junto
ao supremo detentor do poder, especialmente de urna Assembléia ou Tribunais. Porém,
é característica do regime autoritário que estes órgãos separados estejam submetidos ao
controle total do único detentor do poder. Esse tipo de organização autoritária formali-
za, em geral, sua configuração do poder em uma Constituição escrita. Os direitos à vi-
da, à liberdade e à propriedade dos destinatários do poder estão assegurados, desde que
não entrem em colisão com o objetivo e o exercício do poder político. O regime auto-
ritário possui sempre uma ideologia, embora no mais das vezes não esteja formulada de
modo consistente, nem seja executada em todas as suas conseqüências. A ideologia es-
tatal se limitará, na maior parte dos casos, a defender e justificar a configuração do po-
der existente, como estrutura determinada pela tradição, ou como a mais apropriada
para o bem da comunidade. A ideologia mais comum nos modernos regimes autoritá-
rios é o nacionalismo.

Regime Polftico - sinônimo de regime de governo. Estrutura global da realidade po-
lítica, com todo o seu complexo institucional e ideológico.

Regime Totalitário - organização política que compreende toda a ordem sócio-eco-
nômica e moral do Estado. O "totalitarismo", em oposição ao "autoritarismo", refe-
re-se mais a uma conformação da vida que ao aparato governamental. As técnicas de
governo de um regime totalitário são necessariamente autoritárias, mas este regime as-
pira a algo mais que a excluir os destinatários do poder (povo) de sua participação legí-
tima na formação da vontade estatal. Sua intenção é modelar a vida privada, a alma, o
espírito e os costumes dos destinatários do poder, de acordo com uma ideologia domi-
nante, imposta àqueles que não quiserem, livremente, se submeter a ela, com os dife-
rentes meios do processo do poder. Por necessidade interna, o Estado totalitário é um
Estado-polícia. Elemento indispensável ao exercício do domínio é o partido único, o
que diferencia os Estados totalitários e as históricas formas de autocracia.

Regulamento - ato normativo, expedido pelo titular do Poder Executivo, mediante
decreto, visando à execução da lei (regulamento de execução) ou ao desenvolvimento
da lei (regulamento delegado ou outorgado). No Brasil incxiste o regulamento autôno-
mo, independente de lei, por força do princípio da legalidade.

República - forma de governo na qual o poder político 6 titularizado pelo povo, que
se manifesta através do voto. Forma pura de governo, sinônimo de Democracia, na
classificação de Aristóteles.

Senado Federal - Casa Legislativa, composta dos representantes do Estado-membro
(três Senadores por Estado) que, juntamente com a Câmara dos Deputados, forma o
Congresso Nacional, Poder Legislativo da União. O Senado Federal representa parita-
riaxnente as partes componentes do Estado, que 6 o Estado Federal. É também chamado
Câmara Alta.

Senador - membro do Senado, eleito pelo povo para representar o Estado-membro
no Poder Legislativo Federal.
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Sistema Distrital de Eleição - sistema eleitoral no qual o candidato a mandato le-
gislativo 6 inscrito num determinado Distrito eleitoral, considerando-se eleito o candi-
dato mais votado.

Sistema Distrital Misto de Eleição - sistema eleitoral no qual metade das vagas
para o Poder Legislativo são preenchidas pelo voto distrital majoritário e a outra meta-
de pelo voto proporcional.

Sistema Eleitoral Majoritário - sistema eleitoral segundo o qual se considera eleito
o candidato que tiver obtido o maior número de votos.

Sistema Eleitoral Proporcional - sistema eleitoral que se baseia nos quocientes
eleitora] e partidário, no preenchimento das vagas para a Câmara dos Deputados, As-
sembléias Legislativas e Câmaras Municipais.

Sistemas de Governo - variação da expressão Formas de Governo. Conjunto orde-
nado e sistemático de normas que tipificam as relações entre as instituições políticas.
Sinônimo de sistema político.
Subsídio - remuneração do parlamentar ou congressista, dividida em parte fixa e
parte variável, correspondendo esta ao comparecimento efetivo às sessões e à partici-
pação nas votações.

Sufrágio - vocábulo derivado do latim "sufragium" (aprovação, apoio), é um direito
público subjetivo, de natureza pública, que tem o cidadão de eleger, de ser eleito e de
participar da organização e da atividade do poder político.

Tarifa - preço público que remunera atividade estatal desenvolvida sob o regime jurí -
dico de direito privado e voltada ao atendimento de um interesse público secundário.

Taxa - espécie de tributo cobrado pelo Estado em razão do poder de polícia ou da
prestação de sei-viço público específico e divisível.

Tributo - obrigação pecuniária, criada por lei, que não se constitui em sanção de ato
ilícito, cujo sujeito ativo é, em princípio, uma pessoa jurídica de direito público e cujo
sujeito passivo é a pessoa física ou jurídica posta nessa situação pela vontade da lei. São
espécies de tributo: imposto, taxa e contribuição de melhoria.

Uniío - pessoa política com personalidade jurídica de direito público interno e exter-
no, investida, pela Constituição, nas atribuições de representar e atuar em nome do
Estado Federal, no âmbito externo e interno, e de repartir, juntamente com os Estados-
membros e Municípios, o exercício da soberania nacional.

Unicamcralismo— composição do Poder Legislativo em uma só Câmara.

Vereador - membro do Poder Legislativo do Município. Parlamentar.

Veto - ato de competência privativa do titular do Poder Executivo, mediante o qual
este nega sua aquiescência à formação da lei, fundado na inconstitucionalidade do pro-
jeto de lei ou no juízo de conveniência do interesse público.

Veto Popular - instituto da forma de governo Democracia Semidireta, mediante o
qual dá-se as eleitores, após a aprovação de um projeto pelo Legislativo, um prazo de
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60 a 90 dias para que requeiram a aprovação popular, não entrando em vigor a lei antes
de decorrido esse prazo. Se houver a solicitação por um certo número de eleitores, ela
continuará suspensa até as próximas eleições, quando os eleitores decidirão se deve ser
posta em vigor ou não.

Voto - ato fundamental de exercício do direito do sufrágio. É a manifestação do di-
reito do sufrágio, constituindo-se no exercício desse direito.

Voto Distrital voto conferido, num determinado Distrito Eleitoral, a candidatos.
Tipo de voto utilizado no Sistema Distrital de Eleição.

Voto Majoritário— voto utilizado no Sistema Eleitoral Majoritário, pelo qual se elege
o candidato mais votado.

Voto Proporcional - voto utilizado no Sistema Eleitoral Proporcional, pelo qual se
elegem candidatos para o exercício de mandato legislativo, de conformidade com o
quociente eleitoral e o quociente partidário.

Votos Válidos - são os votos dados aos candidatos, somados aos votos cm branco. O
voto nulo não á, portanto, válido.
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