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O Sistema Federalista brasileiro apresentou um
cunho peculiar, na medida que abriga, ao lado do Estado-mem
bro, o Município, ente governamental politicamente aut6no
me, com orgãos de poder próprios com capacidade de gerirem
os seus interesses (Emenda Constitucional n9 1/69, artigo
15).

O Governo municipal é, pois, exercido pela Pre-
feito, com funções executivas, e pela Câmara Municipal, com
funções legislativas. O texto da Constituição do Estado, re
produzido na Lei Orgânica dos Municípios, expressa que os
orgãos do poder municipal exercerão as respectivas atribui
ções com independência e harmonia, em clara alusão ao prin
cípio da Separação do Poder.

Como se sabe, Montesquieu, ao sistematizar a teo
ria da repartição do poder, idealizou a criação de órgãos-
diferentes e independentes para o exercício de funções cer-
tas e determinadas. "O valor de sua doutrina esta na pro-
posta de um sistema em que cada órgão desempenhasse função
distinta e, ao mesmo tempo, que a atividade de cada qual
caracterizasse forma de contenção da atividade de outro ar
gão do poder... a vantagem da tripartição do poder reside
na circunstância de os integrantes de cada qual deles se
investirem, funcional e psicologicamente, nas suas atribui
ções pr6p

'
 ias. s6 assim se garante o desempenho desenvolto

e livre".
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(*) Advogada da Fundação Prefeito Faria Lima. Consultora da
Fundação de Desenvolvimento em Administração Piblica-FUN
DAP. Procuradora e Assistente Técnica de Direção do Insti
tuto de Providencia do Estado de São Paulo.
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O princípio da separação e independência do po-
der, convertido em doma dos governos livres, emergiu da
necessidade de resistencia ao poder absoluto.

A adoção do princípio ensejou a possibilidade de
estruturara organização do poder estatal limitado	pela
Constituição. O Poder Executivo deixou de ser absoluto,
com limites contidos no âmbito de competências restritas;
igualmente, foi assegurada a autonomia do Poder Legislati-
vo.

A institucionalização do Parlamento como ramo do
poder soberano resultou na participação dos governados no
exercício do poder. Na correta interpretação de Paulo Bona
vides: "No plano dialetico era ele (o Parlamento) a idéia
nova, figurava a participação dos governados no exercício
do poder e abrigava enfim um valor em cujos fundamentos se
lia o futuro da evolução política do Ocidente, seu irrepri
mível teor de idealismo e vocacion

L
lidade para o Governo

do povo, pelo povo e para o povo".

Nossa Constituição Federal enuncia a regra da in
dependência e harmonia entre os órgãos do poder, no artigo
69, e em seu parágrafo único veda a delegação de atribui-
ções, ressalvadas as exceções previstas na propria Consti-
tuição. Nos termos do art. 10, inciso VII, alínea "c", es-
sa formulação elevada à categoria de princípio de obser-
vância obrigatória pelos Estados e Municípios.

de se registrar, contudo, a nítida preponderân
cia do Poder Executivo sobre os demais, fenômeno esse que,
na atualidade, se constata em sentido quase universal. No
caso do Brasil, tendo sido a vigente Constituição outorga-
da no auge de um período autoritario, e visível seu cara-
ter centralizador, tanto em sentido vertical, ao conferir
excesso de competências a União em detrimento de Estados e
Municípios, como no sentido horizontal, ao enfeixar prerro
gativas e competências em mãos dos Executivos.

Todavia, de se ressaltar que a hipertrofia do
Executivo não se apresenta como fenômeno atual, mas que te
ve sua origem, segundo aponta o jurista supracitado, no se
culo XIX, quando da substituição do Estado Liberal	pelo
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Estado Social contemporâneo, na medida que o surgimento da
representação partidária desestabilizou o Parlamento. Des-
se modo, "o centro de produção normativa por excelência se
desagrega, deixando de ser em grande parte o Congresso pa-
ra se tornar cada vez mais o Executivo e outras fontes so-
ciais jurígenas, que quebrantaram o quase monop6lio legis-
lativo dos parlamentos na fase liberal".3

Retomando a questão da divisão das competências
asseguradas constitucionalmente ao governo municipal, ao
Prefeito cabem as atribuições de natureza executiva, ou se
ja, funções de governo e administrativas, a pardas funçõe
atípicas de legislar e julgar. À Câmara cabe a função pre-
cipua de fiscalizar o Executivo e a tarefa legiferante,
alem das funções secundarias de administrar e julgar.

Assenta José Afonso da Silva que "a função legis
lativa se concretiza através de um complexo de atos, que
vai da iniciativa legislativa até promulgação da lei".4
O fim a ser atingido através desse processo e a lei, como
ato legislativo geral, abstrato, obrigatorio e modificati-
vo da ordem jurídica existente.

Cabe ainda salientar que, para a obtenção de le-
gislação valida, e necessário o atendimento de requisitos
mínimos, ou seja, de pressupostos do processo legislativo,
entre os quais avulta em importância o da existência de or
gão especifico para elaboração legislativa, composto de re-
presentantes do povo que exercem a chamada representaçã
de interesses. Esse drgão e conceituado pelo jurista acima
referido como "um orgão estatal coletivo, composto, em ge-
ral, de um número importante de membros eleitos, e que re-
presenta os interesses de toda a população, legisla e con-
trola o executivo".5

O processo legislativo, como conjunto de atos en
cadeados, apresenta-se sob dois aspectos: o estático, que
expressa os atos nos seus princípios abstratos, e o dinami
co, que abrange os mesmos atos em movimento na elaboração
da lei, consubstanciando o chamado procedimento legislati-
vo, isto , a tramitação da mataria na Casa legislativa.



Distinguem-se três espécies de procedimentos: o
ordinário, o sumario ou sumaríssimo e especial. O procedi-
mento legislativo ordinário, destinado elaboração das
leis ordinárias, e o que dedica maior tempo para a forma-
ção da lei, comportando amplo exame e discussão da maté-
ria. Desenvolve-se atraves das seguintes fases: introdut6-
ria, a do exame do projeto nas comissões permanentes; das
discussões; decisoria; e revisoria (a ultima aplicável ape
nas no sistema bicameral).	 -

O procedimento sumário ou sumarssimo visa a ob-
tenção da produção legislativa dentro de um prazo exíguo.
Para tanto, o procedimento e bastante abreviado, superando
fases e ate mesmo a propria manifestação do Legislativo.

Os procedimentos legislativos especiais referem-
-se a formação de Emenda Constitucional, Lei Complementar,
Lei Delegada, Decreto-Lei e Lei Orçamentária. Observe-se
que os Municípios so se utilizam do procedimento especial
para elaboração de Lei Orçamentaria.

A elaboração legislativa conta com a colaboração
do Executivo em diversas fases: na iniciativa, vez que es-
sa pode ser exclusiva do Executivo, da Mesa da Câmara ou
concorrente entre os referidos 6rgãos e os Vereadores, na
sanção ou veto; na promulgação e publicação (tecnicamente,
as duas ultimas não integram o processo legislativo, pois
que a lei passa a existir com a sanção).

Assim, sendo o Chefe do Executivo titular de mi
ciativa, submete ao Legislativa projetos de lei que refle-
tem seu programa de realizações governamentais. Provocado
o 6rgão incumbido da elaboração legislativa, seus membros
irão discutir, acrescentar, suprimir, atraves de emendas,
e, finalmente, votar e aprovar o projeto político do gover
no, com as alterações que julgarem necessarias para o apri
moramento desse programa, bem como para o melhor atendimen
to dos interesses da comunidade que representam.

Pois bem, a par da competência para impulsionar
o processo legislativo, possui o Executivo a prerrogativa
de estabelecer o procedimento a que deverão ser submetidas
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a discussão e a votação do projeto.

Com efeito, dispõe a Lei Orgânica dos MunicEípios,
no art. 26:

"Art. 26 - O Prefeito poderá enviar 
à

Câmara pro
jetos de lei sobre qualquer materia,
os quais, se assim o solicitar, deve-
rão ser apreciados dentro de noventa
dias a contar do recebimento.

§ 19 - Se o Prefeito julgar urgente a medida,
poderá solicitar que a apreciação do
projeto se Caça em 40 (quarenta) dias.

§ 39 - Na falta de deliberação dentro dos pra
zos a que se referem o 'caput' e o
parãgrafos anteriores deste artigo,
será adotado o seguinte procedimento:

2. se, atéao final dessas sess6es, o
projeto não tiver sido apreciado,
considerar-se-a definitivamente a-
provado..."
(grifamos).

Fica, pois, a Câmara adstrita a adotar o procedi
mento estabelecido na mensagem do Executivo: sumario, que
vincula a apreciação do projeto de lei ao prazo de noventa
dias, e o sumaríssimo para as materias julgadas urgentes
pelo Prefeito, hipotese cm que o prazo para deliberação e
de quarenta dias. A sanção pelo não atendimento dos prazos
mencionados & a aprovação automática do projeto por decur-
so de prazo.

A aprovação tácita por decurso de prazo surgiu
no intuito de acelerar a elaboração legislativa. A medida
esta prevista na Constituição francesa de 1973, que consa-
gra uma democracia semi-direta. Nesse contexto, a aprova-
ção de determinado projeto pelo corpo legislativo tem cara
ter provisorio, sendo enviado a todas as comunas da Repu-
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blica, e, ap6s o prazo de 40 dias, se não houver oposição
por parte de um decimo dos eleitores, a lei estara aprova-
da. Ressalte-se, no caso, que o orgão incumbido de legis-
lar pronuncia-se sobre o projeto.

Na Inglaterra, a pratica constitucional permite
que o Governo, previamente autorizado, apresente ao Parla-
mento projeto que serã automaticamente aprovado se não for
rejeitado em certo prazo.

No Brasil, com contornos distintos, a aprovação
por decurso de prazo foi institucionalizada pela Revolução
de 1964, através do Ato Institucional n9 1, de 9 de abril
de 1964.

Esse mecanismo, perfeitamente afinado com o regi
me autoritário, foi mantido pela Emenda Constitucional n
17, a Constituição de 1946, pela Constituição de 1967 e pe
lã Emenda Constitucional n9 1, de 1969, permanecendo inex-
plicavelmente em vigor, não obstante a redemocratização do
País. Isso talvez se deva ao fato de o Governo Federal, as
sim como a maioria dos Executivos estaduais e municipais
não mais se valer da faculdade de vincular os respectivos
Parlamentos a prazos para deliberação.

De fato, os procedimentos sumário e sumaríssirno
bem como a aprovação por decurso de prazo estão estampados
no artigo 51 da Constituição Federal. Acresce que a regra
assumiu foros de princípio do processo legislativo, vez
que reproduzida nas Constituições estaduais e Leis Orgâni-
cas dos Municípios.

Não podemos abster-nos de apontar, como motivo
ensejador da institucionalização da figura do decurso de
prazo, a omissão do Parlamento ao manter em sua secreta-
ria, sem jamais incluir na Ordem do Dia para deliberação,
proposituras de interesse da comunidade e indispensaveis
para a ação governamental do Executivo. Não podia o Gover-
no ficar espera do Congresso para aprovação de medidas
necessárias ao atendimento de suas responsabilidades.

Assim, ao se afastar do exercício de sua compe-



tência constitucional, ao sobrepor interesses pessoais de
seus representantes, ou de grupos, ao interesse da coleti-
vidade, a instituição involuntariamente decadente, abriu
espaço para que lhe fossem subtraídas competências precio-
sas que serviriam, mais tarde, ao arbítrio do Executivo.

Assinale-se, desde logo, nosso entendimento favo
ravel aos mecanismos que obriguem os Legislativos a se ma-
nifestarem em prazo exíguo, compatível com a complexidade
e urgência de matérias propostas pelo Executivo, para que
este possa, em tempo hábil, atender as necessidades de seus
governados. Contudo, nos constrange a ideia de viger como
princípio do processo legislativo disposição autoritaria
largamente utilizada no período revolucionário, que mina a
representatividade do Governo ao anular a eficacia repre-
sentativa do Legislativo na elaboração das leis.

Vale reproduzir considerações doutrinárias sobre
o decurso de prazo:

"Outro inconveniente, talvez o mais grave,	o
de permitir que o governo imponha regras que
não seriam jamais aprovadas pelo Parlamento em
deliberação normal, usando os seus partidários
da obstrução para impedir a rejeição do texto,
ou sua modificação. Essa forma de obstrução não
e menos grave do que a tradicional, pois se es-
ta impedia o Legislativo de cumprir com a sua
função, aprovando regras jurídicas novas, aque-
la o impede de representar o povo, rejeitando
regras jurídicas novas pretendidas por um dos
orgãos estatais, que não e - deve-se reconhe-
cê-lo - o que a Constituição incumbiu princi-
palmente de fazer leis".6

"Um dos mais eficazes expedientes imaginados pa-
ra afiançar a ditadura executiva no anibito da
competência parlamentar, fazendo da representa-
tividade das casas do Congresso mera ficção, ê
a aprovação de leis por decurso de prazo".7

"Se, em suma, prosseguirmos no caminho certo das
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reformas mais urgentes, poderemos, desde logo,
tomar algumas providências inadiaveis, como pas-
so a demonstrar.
Em primeiro lugar, cabe revogar o sistema das
leis aprovadas por decurso de prazo, muito embo-
ra tanto o presidente José Sarney como o governa
dor Franco Montoro não tenham até agora lançado
mão delas, nem pretendam fazê-lo. Todavia, aban-
donado o processo atual, é necessario escogitar-
-se de medida Sue não deixe o governo a mercê da
inércia ou disidia do Parlamento, que infelizmen
te nem sempre se lembra de legislar de maneira
oportuna e eficaz. O Estado contemporâneo é in-
compatível com atrasos e postergaçoes nocivas ao
interesse piiblico".8

O tema que nos propomos a analisar toma relevo
na medida que a imprensa paulistana vem noticiando que o
Prefeito da Capital tem enviado Câmara a quase totalida-
de de suas proposituras (70 dos 76 projetos enviados), so-
licitando a deliberação em regime de urgência, nos termos
do § 19 do artigo 26, da Lei Orgânica dos Municípios. Agra
vã sensivelmente essa situação o fato de a maioria dos Vê--
readores fazer obstrução sistemática impedindo a obtenção
do "quorum" legal necessário para a instalação da Ordem do
Dia (maioria absoluta), obstaculando, assim, a deliberação
dos projetos constantes da pauta, os quais acabam por ser
aprovados por decurso de prazo.

Para que se avalie a questão posta, cumpre vol-
tar ao texto do § 19 do art. 26 da Lc1, que consigna: "Se
o Prefeito julgar urgente a medida... " , a significar que
a faculdade- de o Executivo determinar a adoção do procedi-
mento sumaríssimo restringe-se aos casos de urgência.

Difere da disposição contida no "caput " do mesmo
artigo, estatuidora do procedimento sumario (aprovação em
90 dias), em que o legislador deu ampla liberdade ao Chefe
do Executivo, independente de condicionante ou requisito
específico, ressalvada, por certo, a finalidade de interes
se publico, condicionante genérica de toda a ação do Poder
Publico.
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Firme-se, pois, que o Prefeito somente poderá so
licitarapreciação em 40 dias dos projetos de lei que enci
minha à Cainara se a mataria neles versada for julgada ur-
gente.

Inquestionável que o ato de julgar a mataria ur-
gente e discricionário do Chefe do Executivo. Porem, a uti
lização indiscriminada da solicitação de urgência, para to
da e qualquer mataria, descaracteriza o conceito de urgên-
cia.

Inconteste, também, 6 o caráter de exceção da
tramitação em regime sumaríssimo. Com efeito, sendo regra
a tramitação ordinária, que permite o exercício pleno das
funções legislativas, com a transposição de todas as fases
do processo legislativo, a aprovação de projetos indepen-
dentemente da manifestação do 6rgão que tem esse	mister
por função precípua so pode ser tomada como exceção.

Daí, impõe-se afirmar que o Executivo desatende
ao § 19 do artigo 26 da L, ao usar como regra geral dis-
posição que 6 excepcional, cabendo lembrar o princípio ge-
ral de Direito que impede interpretação extensiva a normas
que excepcionam um comando geral.

Impende, a seguir, tecer breves considerações no
que respeita à discricionariedade, seus limites e a possi-
bilidade de apreciação pelo Judiciário.

Conforme assentado, ao Executivo, no exercício
de sua função de administrar, cabe a tarefa de aplicação
do Direito. Toda atividade administrativa deve ser desen-
volvida com integral submissão à lei e apontar para o in-
teresse público, tal como fixado no ordenamento jurídico.

Além da submissão à lei, o ato administrativo
subsume-se a pressupostos de validade: quanto ao sujeito
do qual emana; quanto ao motivo de fato que determina ou
faculta a sua prática; quanto à causa expressa na adequa-
ção entre o motivo e o conteúdo do ato; quanto à finalida-
de, ou seja, o bem jurídico cuja satisfação se busca com a
pratica do ato".9



O exame dos pressupostos do ato administrativo
assume papel importante na solução de questões relativas à
discrionariedade do ato.

A distinção entre o ato vinculado e o discricio-
nario esta no fato de que o primeiro não comporta aprecia-
ção subjetiva de parte do agente, dado que a lei traça ob-
jetivamente o caminho a ser seguido diante de uma situa-
ção por ela prevista, enquanto o segundo deixa ao agente
margem de liberdade para escolher entre varias soluções,
a mais conveniente - sob seus proprios critérios - para
atender ao interesse público objetivado na lei.

Cabe notar que não existem atos propriamente dis
cricionãrios, mas apenas discricionariedade para a pratica
de determinados atos, porquanto todo ato vinculado ao me
nos quanto ao sujeito e quanto à sua finalidade, que não
pode ser outra que não a satisfação do interesse publi -
co.

Portanto, a discricionariedade acha-se sempre ba
lizada pela lei, que jamais confere liberdade total ao ad-
ministrador. A ação que extrapola os limites legais arbi
traria e não discricionária.

Pois bem, afirmamos ser incontestável que a Lei
Orgânica dos Municípios confere discricionariedade ao Che-
fe do Executivo para julgar quais as medidas urgentes que
remetera como proposituras i Câmara, com solicitação de pra
zo para apreciação.

No caso, o motivo do ato e a urgãncia no atendi-
mento de uma ação governamental específica, cuja posterga-
ção seria contraria ao interesse público. A finalidade e a
abreviação do processo de elaboração legislativa pela ado-
ção do procedimento sumaríssimo, enfim, a deliberação no
exíguo prazo de quarenta dias.

Nessa conformidade, cabe o exame da matéria obje
tivada no projeto de lei para verificar a efetiva ocorrên-
cia dos motivos fáticos que induziram a solicitação de ur-
gência. Ainda que o pedido não seja motivado, como, anosso
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entender, deveria sê-lo, cabe a analise do que pode ser con
siderado urgente, segundo a concepção corrente, ou seja, a
situação que requer atendimento prioritario, pois que seu
retardamento poderia acarretar prejuízos ao interesse da
coletividade.

Resta claro que uma propositura em que o Prefei-
to solicite autorização legislativa para alteração de nome
de rua não pode ser considerada urgente, assim como o pro-
jeto de lei que disponha sobre a alteração do brazão do Mu
nicípio. De outra parte, apresenta o caráter de urgente o
projeto que objetive a autorização de obtenção de enipresti
mo para obras que visam corrigir o problema de enchentes
desta Capital, ou que proponha a criação de cargos de medi
cos, enfermeiros e demais funcionários necessários para por
em funcionamento um hospital municipal.

It] suma: cumpre que exista uma congruência, uma
compatibilidade 16gica, uma relação de pertinên
cia entre o elemento empírico, objetivo, que
serviu de suporte para a pratica do ato e seu
conteúdo", conclui Celso Ant6nio.11

Analisa-se, desta forma, a causa do ato. Tendo
em vista que a expressão urgência, pressuposto legal para
a solicitação da tramitação em regime sumaríssimo, reves-
te-se de um sentido genérico, impreciso, a investigação de
ve se cingir a significação do termo em face do instituto
jurídico no qual está inserida, considerando-se sua finali
dade.

Ora, o instituto jurídico e o processo legislati
vo municipal, disciplinado pela Lei Orgânica dos Municf
pios, atendidos os princípios consagrados na Constituição
da República. A sua finalidade á a elaboração legislativa
pelo árgão do poder municipal constitucionalmente compe-
tente ou sela. a Câmara.

Mister se faz, neste passo, uma avaliação conjun
ta da atitude do Prefeito ao solicitar indiscriminadamente
a abreviação do procedimento legislativo, com fundamento
na urgência da medida, com a postura dos Vereadores da Casa,
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que sistematicamente se ausentam da parte das sess6es des-
tinadas a deliberação, com a finalidade de não ser obtido
o "quorum" de maioria absoluta necessário à instalação da
Ordem do Dia, propiciando, destarte, a aprovação, por de-
curso de prazo, da maioria das proposituras iniciadas pelo
Executivo.

A obstrução é uma prática parlamentar reconheci
da por parcela ponderavel da doutrina como expressão do dl
reito das minorias nos regimes democráticos. Costuma ser
utilizada pela oposição com vistas a impedir a decisão so-
bre a questão em debate.

Todavia essa prática tomou-se intolerável, em
face do nosso ordenamento jurídico abrigar o instituto do
decurso de prazo, tal como estabelecido pela Constituição
Federal, no § 39, do art. 51, e do § 19, do art. 55, que
prevê a aprovação tácita do decreto-lei se o Congresso não
se manifestar no prazo de essenta dias.

de recente mern6ria para toda a Nação o sem-nci
mero de decretos-leis aprovados por decurso de prazo duran
te o período revolucionário. Foi com supedâneo na conjuga-
ção do instituto do decurso de prazo aplicado ao decreto-
-lei, com a prática da obstrução, que a Revolução de 1964,
já agonizante, encontrou falego para subsistir ate 1985.

Com razão sustenta Manoel Gonçalves Ferreira Fi-
lho:

"O uso e o abuso da obstrução foi tnïia das causas
do desprestígio dos parlamentos que, em razão
dela, não logravam enfrentar a tempo e a hora
certos problemas graves e conseqüentemente mui-
to polémicos. A contrapartida disto foi o forta
lecimento do Executivo, inclusive pelo fato de
que, a fim de evitar o agravamento da situação,
este encontrou ou recebeu meios para "legislar"
aberta ou disfarçadamente. Hoje, os regimentos
internos das Câmaras prevêem normas para por ter
mo a manobras de obstrução. Por outro lado, a
previsão constitucional de que certos projetos,
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considerados urgentes, se consideram aprovados
se não houver deliberação dentro em certo prazo,
mudou radicalmente o sentido da obstrução. Com
efeito, disposições como a enunciada no art. 51,
e especialmente no seu § 39, da Constituição bra
sueira, levam, não raro, os partidários do go-
verno a usar da obstrução. Esta se toma um meio
de obter que, pelo decurso do prazo sem delibera
ção, um projeto governamental seja tido por apro
vado tal qual foi apresentado, evitando-se, em
conseqUência, a sua alteração por emendas"»2

Exatamente por entender ser impossível a coexis-
tência dos institutos em análise é que a Fundação Prefeito
Faria Lima - CEPAM firmou posição, através do Parecer FPFL
n9 8.795 de 1983, prolatado por Sandra Regina de Moraes To
lentino, no sentido de que o Vereador que assinar o livro
de presença e afastar-se a seguir do Plenário, para fins
de obstrução, deixando de participar dos trabalhos e das
votações, e considerado ausente, sofrendo desconto da par-
te variável do subsídio, computada a falta para fins de ex
tinção do mandato, conforme previsto no Decreto-Lei fede-
ral n9 201/67, que dispõe sobre a responsabilidade dos Pre
feitos e Vereadores. Isso porque tanto a Lei Orgânica dos
Municípios, no art. 17, como a Lei federal n9 25/75,	com
as alterações subsequentes, que disciplinam a remuneração	.
do Vereador, so consideram presente sessão o Edil "que
assinar o livro de presença e participar dos trabalhos do
plenário e das votações" (LOM, art. citado).13

Encerrado esse breve parêntese necessário para
elucidar o caso concreto que nos permitimos enfocar como
embasamento da tese que ora sustentamos, podemos afirmar
que não se trata de simples obstrução tolerada com reser-
vas por parte da doutrina, pois impeditiva do exercício da
função legislativa, mas de obstrução concertada com o che-
fe do Executivo para impedir a rejeição de projetos de du-
vidosa aprovação.

ConseqUentemente, a postura do chefe do Executi-
vo, aliada obstrução contumaz de representantes do Legis
lativo, tem a finalidade velada de deslocar para o Executi
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vo a competência da elaboração legislativa, Constitucio-
nalmente conferida Câmara.

Emerge desse contexto, de um lado, o desvio de
finalidade dos pedidos de urgência do Prefeito, pois, va-
lendo-se viciadamente de uma competência legal, visa a ob-
tenção de resultado estranho i competência exercitada; de
outro, a agressão ao principio da independência do Poder
Legislativo, na medida que a ação de seus proprios membros
implica a submissão ao Poder Executivo, em flagrante des-
respeito ao órgão do poder municipal que representam.

Os fatos expostos são de suma gravidade, pois im
pedem o funcionamento da Câmara, apontado pelo art. 49, in
ciso 1, do Decreto-Lei Federal n9 201/67, 1 como infraçã
poli:tico-administrativa do Prefeito, sancionada com a cas-
sação do mandato. A atitude dos membros do Legislativo, em
desrespeito instituição que representam, encontra-se
igualmente arrolada ao mesmo diploma legal, no art. 79, in
ciso II, como procedimento incompativel com a dignidade da
Camara, também apenado com a perda do mandato.

Por derradeiro, releva notar que a doutrina mais
progressista e a propria jurisprudência, embora não pacífi
ca, vêm reconhecendo a admissibilidade do controle judici-
al de atos baseados em atividade discricionária.

"Sustentar que o Judiciário não pode conhecer
das distinções estabelecidas pela lei e sonegar-lhe o pa-
pel de guardião da legalidade e atribuir-lhe indecorosamen
te, em miiltiplos casos, a comprometedora posição de Pila
tos, que lava as mãos perante o Direito, confinando-o	a
uma passividade que ê omissão no cumprimenro do	dever",
pontifica Celso Antônio Bandeira de Mello.15

Não é outro o entendimento expresso pelo Supremo
Tribunal Federal:

"Cabe ao Poder Judiciário apreciar a realidade e
a legitimidade dos motivos em que se inspira o
ato discricionário da Administração" (Recurso
Extraordinário n9 17.126).16
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"No exame da legalidade do ato administrativo,
pode o Judiciário verificar se há provas do ilí
cito atribuído ao funcionário como causa da de-
missão" (Recurso Extraordinário n9 63.552).17

"O exame da legalidade do ato administrativo não
se confunde com a apreciação de meras formalida
des legais do processo administrativo; e no ato
demissorio, não há mérito excluído da aprecia-
ção judicial" (Recurso Extraordinário	n9
69.003) 18

No caso, não pretendeu o acórdão expressar a com
petncia do Judiciário para analisar o mérito do ato admi-
nistrativo, mas a possibilidade de sindicar a ocorrência
dos pressupostos de fato que respaldaram sua emanação.

No mesmo sentido, entende o Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:

"ATO ADMINISTRATIVO - Motivos - Apreciação pelo
Judiciário, quando vinculado, como verificação
da legalidade e adequação a hip6tese prevista
em lei - Segurança concedida" (Mandado de Segu-
rança n9 231.761).19

Discutia-se no "writ" o indeferimento de matrícu
lã a candidato aprovado em concurso, sob a alegação de fal
ta de conduta irrepreensível na vida pdblica e privada.
Sindicando os motivos que lastrearam o indeferimento, pro-
nunciou-se a Suprema Corte pela inocorrência de conduta re
preensível..

"FUNCIONÁRIO PÚBLICO - pena - demissão - funcio
nario estável - Possibilidade de apreciação pe-
lo judiciário, na parte que se refere aos moti-
vos previstos em lei, capazes de autorizar a im
posição da pena, em facc do exame da prova" (Ape
lação Cível n9 236.038).L0

"ATO ADMINISTRATIVO - Controle judicial do ato
discricionário - Exame, apenas, do aspecto de

15



sua legalidade, sem ingresso na apreciação da
justiça do comportamento revisto" (Mandado de
Segurança n9 193.808).21

"ATO ADMINISTRATIVO - MÉRITO - Atribuição exclu-
siva do Poder Executivo - Aspectos nele compre-
endidos que envolvem interesses e não direitos -
Competência do Judiciário para o exame da lega-
lidade, e não mérito, do ato	administrativo"
(Agravo de Petição n9 224.989).22

CONCLUSÕES

1. O instituto do decurso de prazo, tal como foi
concebido a partir da Revolução de 1964, deve ser pronta-
mente banido do nosso ordenamento jurídico, pois enquanto
permanecer poderá ensejar posturas anti-democráticas.

Devem ser criados, contudo, mecanismos que obri-
guem os Legislativos a se manifestarem em prazo curto, po-
rem compatível com a urgência e a complexidade das mate-
rias propostas pelo Executivo, para que este possa, em tem
po hábil, atender às necessidades dos seus governados. -

2. O mecanismo da obstrução deve ser contido,
através de disposições regimentais, e, a nível municipal,
enquadrado nas sanções previstas nas legislações discipli-
nadoras da remuneração e da responsabilidade de Vereado-
res.

3. A conjugação dos institutos acima mencionados
tem como consequências:

a) delegação inconstitucional da competência de
elaboração legislativa para o Executivo;

b) agressão ao princípio da separação e harmonia
dos orgãos do poder, em razão da submissão do
Legislativo ao Executivo.

4. As solicitações de instauração do procedimen-
to smaríssimo tem como requisito a urgência da medida.
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6. A ausência de motivação não impede essa sindi
cância,. com base na acepção corrente da expressão utiliza-
da pela lei, considerada em face do instituto jurídico em
que esta inserida, atentando-se para sua finalidade.

7. O Poder Judicirio tem competência para apre-
ciar a legalidade do ato, que comporta discricionariedade
do agente, pelo exame de seus pressupostos de validade,
quanto ao sujeito, motivo, causa e finalidade, sem com is-
so invadir a seara do Executivo.

São Paulo, julho de 1986.
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