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APRESENTAÇÃO
O Serviço de Documentação d? D.A.S.P. procura com
espirito prático realizar o programa de trabalho correspondente às suas atribuições rtepi/.ifnfaií. Tetn-ss em mira principalmente o esforço <em prol da modernização e aperfeiçoamento técnico dos serviços públicos, assim como do desenvolvimento cultural de todas as categorias de servidores
do Estado.
Dentro dessa orientação, deveremos intensificar atividades e iniciativas ligadas às estruturas, .métodos e práticas administrativas. Através do seu sistema de publicações
onde se inclui a Revista do Serviço Público, objetwa realizar o Serviço de Documentação do D.A.S.P. uma obra
cultural que ultrapasse os limites da Administração Pública
em geral e estimule o próprio movimento educacional do
país. Esta é uma contribuição à cultura especializada e às
atividades pedagógicas, tanto no âmbito do Governo como
no dns entidades particulares.

---.

9

ttir.t f-

f», v

^Tj
.. ;

Repartições públicas, Universidades, empresas privadas
e personalidades nacionais e estrangeiras, têm proclamado
o sentido leducativo dos empreendimentos editoriais do Serviço de Documentação do D.A.S.P. Os resultados dessa
obra cultural, de par com as exigências de organização,
funcionamento, processamento Ic/e Governo nas três órbitas
dd Federação Brasileira — União, Estados. Municípios] —
acreditamos jqule justificam a presente iniciativa de publicar-se uma série Ide estiídos e contribuições técnicas impor-
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tantes, em regime de colaboração com o Instituto Brasileiro
cie Ciências Administrativas, Seção do International Institute
of Acíministrative Sciehces. Assim se processaram entendimentos com a Secretaria-Geral e com os grupos de trabalho
da mencionada \entidade internacional. O \objetivo consistia
em obter Uma \ajuda valiosa ião estudo e solução de comr
picxos problemas do país. A ideia é que hoje; não se poupem
esforços para fazer que os mecanismos ffovetnamentais e
administrativos acompanham o ritmo de expansão acelerada
que se apossou cfo Brasil. Porque, como já foi acentuado por
estudiosos autorizados, «demográfica, económica e socialmònte, o Brasil vem ultrapassando as previsões estatísticas
mais otimistas de desenvolvimento até certo ponto desordenado mas nem por isso menos real. Dai, ã importância
vital dos problemas de ordem administrativa, tanto no que
se refere às doutrinas c princípios qm a regulam como,
sobretudo, no que diz respeito às técnicas e práticas de
atuação».

Presta-o, com esta obra, o Professor Victor Niqnes
Leal, Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República.
É conhecida a sua atuação como catedrático, da Faculdade
Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil e Professor
dos Cursos de Administração do D.A.SP. O país conhece-lhe, em suma, a ação que tem desenvolvido como jurista,
escritor e homem de administração.

hm tal conjunto de problema:,, destaca-se o d.i Reforma
Administrativa, fenómeno, de resto, comum a todos os Estados modernos. Ê a Reforma dia a dia mais urgente e
necessária, podendo ser considerada, a esta altura da nossa
evolução política, económica e íocial, como uma generalizada aspiração popular e, mesmo, autêntico fator de engrandecimento .
Há que erradicar-se, é voz corrente, o empirismo, o
atraso, ias rotinas inflexíveis, que subsistem entre Inós como
cspetros coloniais. E que fisionoiiizam os vértices de estrangulamento do progresso geral.
A publicação Idos volumes desta série contribuirá decerto para atender às necessidades renovadoras exigidas
em tados os níveis e setores da Administração. Ê serviço
á Nação no domínio das ciências administrativas.

Em iseu trabalho múltiplo intcgram-se os ensaios deste
volume. Objetivos e atuais, impõe m-sz à atenção de todos
os que se esforçam pelo aperfeiçoamento dos serviços públicos brasileiros ie pela elevação dos padrões técnicos, cul-<
furais e sociais do nosso Povo.

MANOEL CAETANO BANDEIRA DE MELLO
Diretor do Serviço de Documentação do D.A.S.P.

ALGUNS PROBLEMAS MUNICIPAIS EM FACE
DA CONSTITUIÇÃO ( * )
VICTOR NUNES LEAL
Segundo a orientação geral deste Curso, o objetivo da
nossa palestra não é tão-sòmente interpretar textos da Constituição, mas também informar como esses textos estão sendo
aplicados e quais as dúvidas e dificuldades que na prática
vêm sugerindo.
Começaremos por uma breve informação de natureza
histórica. Os municípios brasileiros, que foram transplantados
de Portugal com sua organização primitiva, conheceram,
no Brasil, o seu máximo esplendor durante certa fase do período colonial. A sua força e importância, nessa quadra,
eram exatamente a força e a importância dos proprietários de
terras, que tinham nas grandes explorações agrícolas a base
do seu poder económico e nas câmaras municipais o instrumento da sua ação política.
Esse vigor dos municípios começou a esvair-se na segunda metade do século XVII. Coincidiu o início do seu
declínio com a cessação do domínio espanhol sobre Portugal,
a expulsão dos holandeses do Brasil e a decadência do comércio lusitano nas índias. Provavelmente, esses acontecimentos contribuíram bastante, senão decisivamente, para que
( * ) Conferência pronunciada no Auditório da Fundação Getúlio
Vargas, D. F., em 11/9/1952.

a Metrópole voltasse as vistas, de maneira mais cuidadosa
e vigilante, para esta colónia e procurasse conter os impulsos
de independência e rebeldia dos grandes senhores de terras,
que aqui imperavam. ( ' )
A decadência dos nossos municípios prosseguiu, daí por
diante, continuadamente, até os nossos dias: no Império, na
primeira República, na segunda, atingindo seu ponto mais
agudo durante o Estado Novo. Quando o país foi reconstitucionalizado, em 1945, a situação dos municípios era, pois,
a mais precária. Não tinham sequer independência política
(quando já haviam desfrutado, no regime de 34, de autonomia
bastante ampla), e não possuíam rendas que bastassem para
as suas necessidades.
Começou então, nessa época, chefiada pelo Dr. Rafael
Xavier, uma grande campanha municipalista, que atingiu
todos os pontos do território nacional. Essa campanha teve
repercussão direta e imediata na assembleia que elaborava a
Constituição hoje vigente, e os seus frutos foram muitos.

Em outro trabalho, procuramos interpretar esse fenómeno, através de uma explicação que hoje nos parece bem
mais intuitiva do que no ano em que o livro foi escrito (1948).
Sustentamos que a preocupação municipalista (palpitante,
em 1946, nos discursos e nos escritos de muitas pessoas que
dez anos antes nunca haviam pronunciado uma palavra sobre
município) refletia um estado de espírito correspondente a
determinada fase de evolução da estrutura da sociedade brasileira. Essa fase seria caracterizada pelo desenvolvimento
do nosso parque industrial, que crescia em ritmo bastante
acelerado, mudando a fisionomia agrária tradicional do país.
Reclamava essa transformação o alargamento do mercado
interno para consumir os produtos da nossa indústria em
expansão.

A Constituição de 1946 restabeleceu a autonomia política e administrativa e aumentou as rendas dos municípios,
atribuindo-lhes tributos que não tinham e concedendo-lhes
parte da tributação de competência federal e estadual. ( 2 )

A possibilidade e a expectativa de exportarmos esses
produtos estavam completamente afastadas. Não podia concorrer o Brasil, como não pode, com os grandes países industriais do mundo. Só nos restava, pois, para sobrevivência
e vitalização da nossa economia, ampliarmos o mercado interno. A elevação do nível de vida das populações do interior traria provavelmente esse resultado, e o fortalecimento
das finanças municipais poderia contribuir para a elevação
do nível de vida no interior do país. ( 3 )

Convém observar que uma campanha do mesmo tipo,
dirigida pelos mesmos homens, tendo à frente igualmente o
Dr. Rafael Xavier, havia sido feita, no Brasil, em 1933,
quando reunida a Assembleia Constituinte anterior. E naquela época os resultados foram mínimos. Pode-se mesmo
dizer: quase nulos. Qual seria a razão dessa diferença?

É bem provável que esse raciocínio não ocorresse, com
tal simplicidade, ao espírito de muitos daqueles que participavam da campanha municipalista. Na «lógica dos fatos»,
não é de modo nenhum necessário que os homens tenham
conhecimento pleno das condições e fatôres de ordem social
que possibilitam e impulsionam os movimentos ideológicos.

(!) CAIO PRADO JÚNIOR, Evolução Polifica do Brasil, 3* ed., 1947,
págs. 67 -e segs.; Formação da Brasil Can^mporãrijoo. 1945, pág. 314;
História Económica do Brasil, 1945, págs. 59-60, c f . nosso Coronelismo.
Enxada e Voto — O Município e o Regime Representativo no Brasil1948, págs. 42 e segs.
( 2 ) Cf. nosso Coronelismo, cit.

Observa BERTRAND RUSSEL (citaremos apenas este exemplo, para evitar uma exposição metodológica) que, muito
tempo antes, grandes pensadores da Inglaterra já haviam
(3)

Ob. cit.
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insistido sobre a necessidade de ser reconhecido o direito
-de voto às mulheres; entretanto, somente depois que as mulheres passaram a ter participação decisiva ina vida económica do país, praticamente em igualdade de condições com
os homens, é que o sufrágio feminino foi admitido na legislação inglesa. Essa observação ilustra bastante o que teria
ocorrido, no Brasil, com o pensamento municipalista no
período de 1933 e 1946.
A explicação aventada em 1948, parece hoje, pelo menos
a nós, bastante intuitiva, em face da evolução que tiveram,
desde então, as ideias políticas correntes a respeito da nossa
estrutura económica e social. É hoje comum, em manifestações públicas e mesmo nas de natureza particular, a opinião
de que é necessária, no Brasil, uma reforma de base, uma
reforma estrutural. Há alguns anos, a reforma agrária era
um assunto, senão proibido, pelo menos socialmente «herético» . Hoje, a reforma agrária é tema habitual de discursos
e até de sermões, é assunto de palestra nos salões mais educados e conservadores. Transitam no Coiigresso nada menos
de dois projetos de reforma agrária •— um deles de procedência governamental -- e o atual Ministro da Agricultura
fez publicar um documentário a respeito da reforma agrária
no mundo e no Brasil. Foi criada uma Comissão Nacional
de Política Agrária (da qual é membro eminente o Dr. Carlos
Medeiros Silva, aqui presente) e, ao serem inaugurados os
seus trabalhos, o Ministro João Cleofas insistiu na necessidade
de estudarmos e resolvermos problemas fundamentais ligados
à nossa estrutura económica. ( 4 )
No aludido documentário oficial revela-se, aliás, que a
preocupação com a reforma agrária não se manifesta apenas
no Brasil: está generalizada em todos os países chamados
subdesenvolvidos. Inclui o volume um relatório da O.N.U.
sobre o assunto, em cujo prefácio se lê:
(4)

«Revista Brasileira dos Municípios», vol. 15, pág. 400.

«Em sua quinta sessão de 20 de novembro de 1950, a
Assembleia Geral aprovou a Resolução n" 401 (V), recomendando que o Secretário Geral «em cooperação com a
Orga(nização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura e consultadas outras agências especializadas competentes, preparassem e submetessem à 13'-' sessão do Conselho Económico e Social uma análise demonstrando como
certas formas inadequadas de estrutura agrária e, em particular, os regimes de propriedade da terra, nos países e
territórios subdesenvolvidos, impedem o desenvolvimento económico, reduzindo, em consequência, os padrões de vida, especialmente entre os trabalhadores agrícolas, rendeiros e fazendeiros em pequena e média escala». ( 5 )
É, pois, a reforma agrária um assunto, não só da preocupação de outros governos, mas inclusive da organização
política internacional. Essa evolução do pensamento político
sobre c tema confirma, a nosso ver, a interpretação acima
indicada relativamente ao recente surto do municipalismo
em nosso país, movimento que ainda prossegue de maneira
mais ou menos metódica e que já produziu, a par de conclaves regionais, dois congressos nacionais, um realizado em
1950 e outro programado para os próximos dias.
Depois desta tentativa de interpretação da campanha
municipalista desenvolvida no Brasil, passemos a examinar
alguns aspectos dos seus resultados.
O primeiro que nos ocorre é o da organização do município. A Constituição manteve o sistema tradicional de
organização dos municípios brasileiros: uma câmara de vereadores, eletiva, e um prefeito, titular do poder executivo,
também eleito. A eleição da Câmara obedece ao sistema de
(5) Ifcforma Agrária do Mundo e no Brasil — Serre Estudos e
Ensaios — N' 4 — Ministério da Agricultura — Serviço de Informação
Agrícola — 1952, pág. 15.
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representação proporcional, o que tem dado origem, em alguns
casos, a divergências e lutas entre os ramos executivo e legislativo, no plano municipal, porque o prefeito nem sempre
pertence à corrente majoritária na Câmara.

para ir a juízo, pelo menos para defender sua autonomia.
Sem essa prerrogativa, a autonomia, que lhe é concedida,
ficaria, senão completamejite anulada, pelo menos diminuída
no seu conteúdo, desfalcada substancialmente.

Por vezes, essas divergências têm chegado ao Judiciário.
Suscitaram, por isso, um problema de natureza jurídica antes
desconhecido, ou pouco notado, porque nos regimes anteriores dificilmente havia oposição entre a Câmara de Vereadores e o prefeito. O problema a que nos referimos é o da
possibilidade de ser a Câmara de Vereadores parte ativa ou
passiva em processo judiciário. A dúvida consiste em saber
se a Câmara de Vereadores tem ou não tem «personalidade
judiciária».

Já se tem aconselhado, no Brasil, a organização do
município em outras bases. Ainda recentemente, o professor
argentino Alcides Grecca sugeria, para os países latino- americanos em geral, uma organização municipal que seria mais
ou menos a seguinte: poder executivo colegiado, com poucos
membros, escolhidos por um conselho geral eletivo, possuindo
este, sobretudo, funções de natureza financeira, especialmente
tributária. ( 7 )

Em mais de uma ocasião, esse fato tem sido admitido,
sem discussão, pelos tribunais, e pelo menos em uma, no
Tribunal do Rio Grande do Sul, o assunto foi discutido em
bases teóricas. Tivemos oportunidade de escrever um comentário a esse aresto, focalizando diversos argumentos. ( 6 )
Entretanto, o principal argumento que justifica a possibilidade de comparecer a Câmara dos Vereadores em juízo,
para demandar ou ser demandada, não foi, ali, desenvolvido.
Esse raciocínio, inspirado em observação de um monografista
português sobre autarquias locais, é o seguinte: como a
Câmara de Vereadores dispõe de uma competência autónoma
(pois não é hierarquicamente subordinada a outro órgão),
poderá defender, em juízo, a sua autonomia, as suas prerrogativas. Uma repartição pública, ou melhor, um serviço
administrativo que esteja sujeito, na sua organização e funcionamento, aos vínculos da subordinação hierárquica, logicamente não deve, nem pode ter personalidade judiciária, isto
é, capacidade para pleitear, por si, na justiça. Mas uma
entidade dotada de autonomia tem de possuir capacidade
(6) «Personalidade Judiciária das Câmaras Municipais», em
Dir. Adm.. vol. 15, pág. 46.

A escolha do executivo pela própria assembleia deliberativa municipal não é novidade no Brasil. Durante algum
tempo tivemos, em Minas, a figura do «agente executivo»,
eleito pela Câmara de Vereadores, e a Constituição de 1934
permitia a eleição indireta do prefeito. Num e noutro caso o
executivo não era colegiado, mas no Império a própria Câmara Mujnicipal exercia as funções executivas, por intermédio de fiscais. Os mesmos males que a nossa organização
municipal apresenta, com sua feição atual, já apresentava
ao tempo dessas experiências que acabamos de mencionar.
Portanto, no que toca à ineficiência, despreparo, desídia, esbanjamento, facciosismo, etc. de muitas das nossas
administrações municipais, o problema não é de organização:
é problema muito mais profundo, que está ligado visceralmente às condições da nossa vida política e às características
da nossa estrutura social.
O primeiro fato a notar nesse complexo é que o município, no Brasil, contrariamente ao que pretendem fazer crer
certos autores, não é essencialmente uma organização administrativa: é uma entidade medularmente política, necessariamente política.
(7)

«Rev. Brás. Mun.», vol. 15, pág. 15.
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Durante toda a República Velha, - - como ocorria jno
Império, - - o município, comandado ou perseguido pelas
situações estaduais, foi a peça-chave das eleições, tanto estaduais como federais, e ainda hoje é enorme a sua importância nesse setor. Qualquer que fosse, portanto o regime
de organização dos nossos municípios, os mesmos males e
as mesmas virtudes estariam presentes.
Tivemos, no Brasil, durante muito tempo, o regime dos
prefeitos nomeados pelo governo estadual. A nomeação do
prefeito é justificada, principalmente, por motivo de eficiência
administrativa. O prefeito nomeado - - dizia-se - - era estranho às competições locais. Podia mediar entre as correntes disputantes, servindo-lhes de árbitro. Estaria em melhores condições, por sua investidura independente, de resolver os problemas da localidade com o espírito completamente isento. Pois bem! O que se viu, no Brasil, é que
todos os prefeitos nomeados — salvo exceções raríssimas se transformaram em agentes eleitorais, instrumentos de política partidária. Se introduzirmos, aqui, o sistema do «gerente», adotado em algumas comunas norte-americanas, provavelmente, dentro de pouco tempo, estaria o manager procedendo como todos os prefeitos, agentes executivos ou
presidentes de Câmara, isto é, como todos aqueles que,
entre nós, têm exercido o poder executivo municipal.
Um problema também relacionado com a organização
do município, e que constitui reivindicação municipalista já
solenemente proclamada no I Congresso Brasileiro, que se
reuniu em Petrópolis, é o da imunidade dos vereadores. (")
Essa imunidade foi negada pelo Supremo Tribunal Federal,
em habeas cprpus impetrado por um vereador. ( 9 )
Uma das razões da negativa, na opinião do Ministro
Relator, foi que no município não existe poder legislativo:
(8)
(9)

«Rev. Brás. Mun.», vol. 10.
«Rev. Dir. Adm.». vol. 16, pág. 376.

somente as assembleias estaduais e as federais se podem
considerar legislativas. A Câmara Municipal seria, apenas,
órgão administrativo; deliberativo, sem dúvida, mas de natureza somente administrativa.
Contrariando essa argumentação, já sustentamos que a
Câmara Municipal é tão legislativa como as estaduais e
federais: a diferença entre elas é de grau ou de importância,
e não de natureza. ( 1 0 ) Veremos, daqui a pouco, que, pelo
sistema de repartição de competências adotado no Brasil
desde a Constituição de 1934, é irrecusável a denominação
de «.leis municipais» às posturas e deliberações votadas pelas
Câmaras de Vereadores. Essas resoluções e posturas criam
direitos e obrigações. Por outro lado, como os municípios,
a partir de 1934, têm esfera de competência privativa, as suas
leis, quando baixada^ sem exorbitância dessa competência
exclusiva, são diplomas legais bastantes em si mesmos, diante
dos quais têm de ceder quaisquer outras leis ordinárias, inclusive a legislação federal. Não passa, pois, de um preconceito negar a essas normas o caráter de lei e, conseqíientemente, à Câmara de Vereadores o título e as prerrogativas de assembleia legislativa, embora de menor importância que as outras.
Pelo que se sabe dos hábitos tradicionais da vida política brasileira, a imunidade dos vereadores é garantia fundamental, injustamente retardada. Quem conhece a vida do
interior sabe disso perfeitamente. Sem imunidade, o vereador
da oposição pode ser metido arbitrariamente na cadeia pelo
tenente da polícia, ou pelo delegado civil, ou seus suplentes,
sem que nada a estes aconteça. Em município que bem conheço, ainda recentemente, o ex-prefeito (que tinha deixado
o poder havia poucos meses) foi trancafiado no xadrez e
quase forçado a tomar purgante, como fizeram, no mesmo
momento, com um correligionário, em sua presença. E não
(10)

Lcfe Municipais, em «Rev. Dir. Adm.», vol. 16, pág. 376.
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aconteceu nada, absolutamente nada ao delegado truculento.
O juiz concedeu habeas-corpus, mas a polícia sofismou o seu
cumprimento, e só no dia seguinte libertou sua vítima.
É precisamente no âmbito municipal, onde o vereador
muitas vezes sustenta posições contrárias àquelas que à autoridade policial interessa, é justamente nos municípios do
interior que a garantia de imunidade se faz mais necessária.
Nas capitais dos Estados e no Distrito Federal, onde assentam as legislaturas estaduais e da União, a reação da
opinião pública, em face de qualquer violência, é muito maior
e, portanto, menos necessária a imunidade. Há um projeto,
na Câmara dos Deputados, estendendo a garantia aos vereadores. Ao que me consta, está congelado, ou caminhando
a passo muito lento. (")
Tratando ainda das condições peculiares da vida política brasileira, cumpre recordar que as eleições no interior
do país apresentam muitas vezes a feição de verdadeiras
batalhas, especialmente as eleições municipais. É, por isso,
inconveniente a ideia (que já tem sido sugerida entre nós, e
foi há pouco esposada pelo Prof. Alcides Grecca) de introduzirmos, em nossos municípios, algumas técnicas da democracia direta: o referendum, a iniciativa popular, etc. Essas
técnicas multiplicariam os pleitos eleitorais no interior. Como
a população rural e das cidades e vilas do sertão, na sua
maioria, é composta de gente pobre, e as despesas eleitorais
são cada vez mais vultosas, aí temos duas circunstâncias que
muito favorecem a influência corruptora do governo e do
dinheiro no processo eleitoral. Se multiplicássemos as eleições
no interior, através das técnicas indicadas, provavelmente os
resultados para o futuro da democracia, no Brasil, seriam
verdadeiramente lamentáveis.
(11) Projeto n" 1.494-49 (not. na «Rev. Dir. Adm.», vol. 26
pág. 397).
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Outro problema fundamental, na organização do município, é o que diz respeito à incompatibilidade do exercício
de função eletiva local com o exercício simultâneo de outra
função pública. As soluções dadas pelo governo já aceitas
em algumas decisões judiciais, foram as recomendadas pelo
Dr. Carlos Medeiros Silva, quando Consultor Jurídico do
D . A . S . P . Os princípios adotados são os seguijntes: o extranumerário não estável, ou o funcionário interino, em comissão
ou de confiança, quando eleito vereador ou prefeito, deve
ser afastado da sua função ou cargo; se for estável, fica licenciado e perde os vencimentos durante o exercício do mandato (se eleito prefeito), ou apenas (se vereador) durante
o período das sessões legislativas, que abrange, normalmente,
poucos dias, devendo reassumir o cargo ou função nos períodos de recesso da câmara municipal. Por motivo da pequena duração das sessões legislativas locais, entendeu-se que
não seria conveniente que se aplicasse aos vereadores, por
extensão, o princípio vigente para os deputados federais de licenciamento por toda a duração do mandato. ( 1 2 )
Esta solução é rigorosamente legal (ressalvadas as disposições em contrário, dos Estados e municípios, relativamente aos respectivos servidores) . Aplicou-se um princípio
do Estatuto dos Funcionários Civis da União, na ausência
de texto de lei que dispunha diversamente. Parece-nos, entretanto, de lege fierenda, não ter sido esta a solução mais
conveniente. O afastamento apenas durante as sessões prejudica o trabalho dos vereadores. Eles não esgotam a sua
tarefa comparecendo às sessões e votando projetos e pareceres: têm de estudar as medidas que desejam propor e as
(12) Amplo tratamento do assunto nas seguintes fontes: Sup. Trib.
Federal, «Rev. Dir. Adm.», vcl. 26, pág. 147; Trib. Fed. Rec., rev.
cit., vol. 25. pág. 110; Trib. S. Paulo, rev. cit., vol. 21, pág. 204;
Trib. R. G. Sul, rev. cit., vol. 15, pág. 216; CARLOS MEDEIROS SILVA,
rev. cit., vol. 12, pág. 318; vol. 13, págs. 319 e 412; vol. 14, pág. 405;
vol. 15, pág. 302; vol. 18, pág. 123; HAROLDO VALADÃO- rev. cit.,
vol. 15, pág. 302; vol. 16, pág. 241; A. GONÇALVES DE OLIVEIRA, rev.
cit., vol. 16, pág. 243.
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propostas por outrem, e precisam de tempo para o exercício
das atividades partidárias correlatas com o desempenho do
seu mandato. Conquanto não fosse conveniente licenciá-los
durante todo o mandato, seria aconselhável que a lei permitisse prazo maior para atender às tarefas que lhes incumbem.

Essa tese — da natureza unitária do Estado-membro —
é a tese fundamental de Castro Nunes, um dos autores que
mais proficientemente têm versado as questões de direito municipal no Brasil. ( H ) Observa ele, entre outros argumentos,
que os municípios, dentro do Estado, não podem ser comparados aos Estados, dentro da federação, porque não têm
poder de auto-organização. Não importa ! O que é essencial,
na federação (porque sem esse traço a federação não se
distinguirá do estado unitário descentralizado), é a demarcação de competências na própria Constituição, de modo a
não poder ser alterada pelo legislador ordinário. Se o legislador ordinário pudesse mutilar, a seu talante, a competência dos Estados, não teríamos federação, mas um regime
unitário descentralizado. Respeitado esse traço fundamental,
as federações podem diferir umas das outras em muitas particularidades. Não deixarão de ser federações.

Problema muito sério, e bastante complexo em face da
disciplina que lhe foi dada pela Constituição, é o da competência dos municípios. É, propriamente, o problema da
autonomia dos municípios.
Em primeiro lugar, recordemos que no tocante à distribuição de competência, a federação brasileira oferece exemplo
singular, em confronto com as demais federações. A Constituição, em vez de discriminar as competências entre duas
entidades apenas - - a União de um lado, os Estados do
outro -- outorga competência específica, respectivamente, a
três entidades: a União, os Estados e os municípios.
A competência, assim repartida, é, em certa medida,
privativa. Há atribuições que são conferidas aos municípios
com caráter de exclusividade (como ocorre com a União e
os Estados) . Não vemos isso em nenhuma outra federação.
Se podemos ser originais em alguma coisa, em matéria de
organização política, temos aí um traço de originalidade.
CASTRO NUNES, que nunca morreu de amores pela autonomia
municipal, considera isso uma anomalia, uma deturpação do
regime federativo. ( 1 3 ) A nosso ver, a crítica, data vénia,
não procede. Não há modelo único, definitivo, para a federação . Não há — pode-se dizer — duas federações iguais.
Como seria possível, sem violência à realidade e ã doutrina
jurídica, sustentar-se que o caráter unitário do Estado-membro, ou da província (no sentido, portanto, de se não reconhecer qualquer competência privativa aos municípios) >eja
essencial à federação ?
( 1 3 ) Voto do Sup. Trib. Fed. («Rev. Dir. Adm., vol. 16,
pág. 376).

*

A nossa, como dizíamos, estabeleceu três esferas de
competência, e não deu ao município poderes remanescentes,
como aos Estados. Em relação aos municípios, prevalece,
portanto, o mesmo princípio aplicável à União: a União e
os municípios têm os poderes que se acham enumerados na
Constituição, e também os poderes que nestes estejam implícitos. Os Estados, além de poderes expressos, têm todos os
mais que não lhes sejam negados: são os poderes remanescentes .
Esse problema suscita a possibilidade de conflitos vários,
exigindo a formulação de algumas regras pelas quais possam
ser resolvidos. Em trabalhos anteriores já tratamos do assunto. ( 1 5 )
Hoje, vamos apenas enunciar essas regras,
segundo o esquema que se vê no quadro negro, a saber:
(14)

Do Estado Fedetvdo e Sua Organização Municipal, Rio, 1920.

(15) Leis Municipais' em «Rev. Dir. Adm.», vol. 16, pág. 376;
Restrições à Autonomia Municipal (princípio), rev. cit., vol. 17, pág. 452.
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CORRELAÇÃO ENTRE OS PODERES MUNICIPAIS E OS
FEDERAIS E ESTADUAIS
l' regra

( Poderes municipais expressos e exclusivos
-|
afastam
[Competência federal
|
Competência estadual

y regra

[ Poderes federais expressos
e implícitos
[
afastam
í

3" regra

í» regra

Poderes estaduais
expressos

l

Poderes municipais implícitos
afastam
Competência estadual remanescente
Poderes federais concorrentes
l
prevalecem sobre
l
Poderes estaduais concorrentes
l
prevalecem sobre
Poderes municipais concorrentes

São quatro as regras enunciadas, tomando-se em cada
uma como ponto de referência os poderes dos mufnicípios.
Segundo a primeira, os poderes municipais expressos e
exclusivos afastam qualquer outra competência, seja federal,
seja estadual. Lei federal ou estadual que disponha sobre
.matéria da competência expressa e exclusiva do município,
não é válida, por infringir a Constituição. É lei exorbitante
da competência do poder que a promulgou. Não pode produzir efeito.
A segunda regra refere-se aos poderes municipais implícitos. Sobre eles prevalecem os poderes estaduais expressos, e também os federais expressos ou implícitos.
O mesmo, entretanto, não ocorre em relação à competêjncia estadual remanescente. Os poderes municipais implícitos é que prevalecem sobre os poderes estaduais remanescentes. E por que? Por força do texto expresso da Constituição. A Constituição, ao definir os poderes remanes-

centes dos Estados, assim se exprimiu no § l ç do art. 18:
«Aos Estados se reservam todos os poderes que, implícita
ou explicitamente, não lhes sejam vedados por esta Constituição». Os poderes que a Constituição dá implicitamente
aos municípios, estão vedados aos Estados; logo, diante dos
poderes municipais implícitos cede a competência estadual
remanescente. Temos aí a terceira regra do esquema apresentado.
A quarta diz respeito aos poderes concorrentes. Em
muitas matérias, a competência pertence, cumulativamente, à
União, aos Estados e aos municípios. Aqui, domina o princípio de que a entidade de maior categoria sobrepuja a de
menor: os poderes concorrentes da União prevalecem sobre
os do Estado, que por sua vez prevalecem sobre os do município.
Partindo destas regras fundamentais, empreendemos, em
outro trabalho, uma análise mais ou menos minuciosa das
Constituições estaduais, para distinguir as disposições ofensivas da autonomia municipal daquelas que, aparentemente
violadoras dessa autonomia, são, entretanto, permitidas pela
Constituição federal. ( 16 )
A Constituição federal vigente não definiu a autonomia
municipal com a clareza que seria de desejar. É possível
que isso tenha acontecido porque estivessem os constituintes
de 1946 muito mais preocupados com o fortalecimento financeiro dos municípios do que, propriamente, com o robustecimento da sua autonomia política. Alguns dos problemas não
satisfatoriamente resolvidos são velhos no direito constitucional brasileiro. Vieram de 1891 e não tiveram solução
em 1934. Era, pois, da maior oportunidade, quando se votava a nova Constituição, solver esses problemas e, entretanto, ficaram alguns deles mais ou menos no mesmo estado
de antes.
(16)

Restrições à Autonomia Municipal, cit.
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No que toca aos tributos, a competência dos municípios
foi definida com clareza. A Constituição enumera taxativamente os que competem aos municípios. Como lhes atribui
somente esses, nenhum outro tributo podem os municípios
criar. Este ponto de vista conta, para seu abono, com a
opinião de vários escritores autorizados, entre os quais o
eminente desembargador Seabra Fagundes, aqui presente. (»)
No tocante a outras matérias da competência municipal
é que a Constituição se mostra menos precisa, como se vê do
seu art. 28, assim redigido: «A autonomia dos Municípios
será assegurada: I -- pela eleição do Prefeito e dos Vereadores; II - - pela administração própria, no que concerne
ao seu peculiar interesse e, especialmente: a) à decretação
e arrecadação dos tributos de sua competência e à aplicação
das suas rendas; b) à organização dos serviços públicos
locais».
Está, pois, a autonomia do município referida a dois
conceitos não definidos na Constituição: o primeiro é o conceito de serviço público local; o segundo, o conceito de
negócios do peculiar interesse dos municípios.
Se a Constituição não contivesse, sobre o assunto, qualquer outra disposição, ainda se poderia argumentar, um tanto
contra a realidade, que o art. 28 teria outorgado uma autojnomia ilimitada aos municípios. Mas a Constituição, além
de diversas proibições expressas, não só para os municípios,
mas também para os Estados e a União, permite aos Estados
estabelecer o regime que lhes aprouver para a fiscalização
das finanças municipais e acompanhamento da execução orçamentaria, e impõe aos Estados o dever de intervir nos
municípios que se tornarem insolventes. O dispositivo referente à intervenção não tem forma imperativa. Tem redação
permissiva: o Estado pode intervir nos casos indicados.
É evidente, contudo, que, se um município fica insolvente

e não está em condições de prover às necessidades públicas
locais, é inadmissível que a sua população fique ao abandono.
Ao poder de intervenção do Estado corresponde, inevitavelmente, o dever de intervir. Por outro lado, a Constituição
confere à União o poder de legislar sobre «normas gerais
de direito financeiro" e confere aos Estados competência
supletiva nessa matéria.
O conjunto dessas atribuições do Estado - - fiscalizar
a gestão financeira dos municipios, intervir neles em caso
de insolvência e legislar sobre direito financeiro para suprir
a legislação federal — mostra que mesmo a competência tributária municipal é passível de algum cerceamento, por parte
das constituições e leis estaduais.

(17)

Cf. «Rev. Dir. Adm.», vol. 16, pág. 521.

As limitações desse tipo, que dão margem a maiores
dúvidas, são aquelas através das quais procura o Estado
prevenir a insolvência dos municípios. Se é seu dever intervir
nos municípios insolventes, parece óbvio que é seu direito
impedir que os municípios cheguem à insolvência. O raciocínio é bastante tentador. Há, por isso, constituições estaduais que proíbem aos municípios contrair empréstimos sem
autorização de órgão estadual; vedam-lhes destinar, nos seus
orçamentos, percentagem superior a certo limite para a remuneração do seu pessoal; impedem que concedam isenções
tributárias em determinadas cojndições... e assim por diante.
São todas medidas de precaução, medidas que em tese se
poderiam justificar e recomendar. À dificuldade está em
saber até onde essas precauções são possíveis juridicamente.
Algumas constituições levaram o seu empenho tutelar
mais longe, e impuseram certas despesas aos municípios, ou
exigiram que estes entregassem parte de sua receita para
determinados serviços estaduais, conquanto de interesse
também local, ou proibiram que as multas fiscais dos municípios excedessem a certo limite, ou vedaram mesmo que os
municípios majorassem seus tributos, de um exercício para
outro, além de certa percentagem.
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O Supremo Tribunal Federal já teve ocasião de se manifestar, não sobre todos esses problemas, mas sobre o problema da isenção tributária e o da limitação para aumentos de
impostos. Exami|nando disposições da Constituição de São
Paulo, que impuseram algumas isenções fiscais aos municípios,
aquela colenda Corte as declarou inválidas em face da Constituição Federal. ( I 8 ) Cerceava-se o direito do município de
arrecadar suas rendas, dificultando-se, assim, a imprescindível
realização da sua receita. A disposição que proíba o município de majorar os impostos além de certo limite tem, na
nossa opinião, exatamente o mesmo efeito: dificulta ou impede
a realização da receita municipal. O município é que sabe
se em determinada emergência tem necessidade, ou não, de
aumentar seus tributos, e em que medida precisa aumentá-los.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, em acórdão relatado pelo eminente Ministro Hahnemann Guimarães, considerou legítima a limitação. ( I 9 )
No trabalho anterior já referido, procuramos indicar
alguns critérios gerais que pudessem facilitar a solução das
dificuldades que acabamos de enumerar, isto é, facilitar o
exame jurídico dessas medidas de que lança mão o Estado
para, pelo menos aparentemente, evitar a insolvência dos
municípios.
Um desses critérios gerais dizia respeito à competência
do órgão porventura instituído pelo Estado para fiscalizar
as finanças municipais. Sustentamos que a competência
desse órgão se manifesta no terreno da legalidade, e não
no plano da conveniência. Em outras palavras, o símile para
esse órgão estadual de fiscalização das finanças dos municípios devia ser o Tribunal de Contas da União. Seria,
pois, da sua competência e dever examinar as despesas
municipais - - e a própria lei orçamentaria - - em face dos
(18)
(19)

«Arq. Jud.», vol. 85, pág. 123.
«Rev. Forense», vol. 133, pág. 399.
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princípios legais porventura obrigatórios para os municípios,
sejam princípios de (natureza constitucional, sejam leis federais, estaduais, e mesmo leis municipais que devam ser
observadas.
O problema oferece, entretanto, dificuldade maior,
quando se discute se o Estado tem poderes —• e em que
medida - - para fixar critérios gerais de legalidade, que
devam ser depois aplicados pelo órgão fiscalizador, como
preceitos obrigatórios para os municípios.
Procuraremos dar explicação mais clara sobre o assunto.
A Constituição Federal, ao atribuir aos municípios uma
quota-parte do imposto de renda, exige que metade dessa
receita seja aplicada em «benefícios de ordem rural»; também,
quando lhe atribui participação no imposto único sobre lubrificantes, combustíveis minerais e energia elétrica, declara
que a aplicação dessa renda será feita para os fins estabelecidos em lei federal. Temos, aí, dois casos típicos, em que
a lei federal, para cumprir a Constituição, pode definir quais
são aqueles bepefícios de ordem rural em que deve ser empregada a quota-parte oriunda do imposto de renda, e quais
os outros fins em que deve ser empregada a percentagem
do imposto único sobre lubrificantes, combustíveis minerais
e energia elétrica. O órgão fiscalizador das finanças municipais está no dever de aplicar esses critérios, ao julgar as
contas, ou verificar a execução orçamentaria do município.
O problema difícil consiste em saber se o Estado pode
transformar aquelas precauções, que desejaria pôr em prática para impedir a insolvência dos municípios, em critérioalde legalidade, que o órgão fiscalizador das finanças municipais devesse aplicar. Por exemplo: pode o Estado estabelecer que só por dois terços de votos poderá a Câmara de
Vereadores contrair empréstimos ? Eis aí uma da.s aludidas
precauções, em forma de critério geral. Não é um preceito
que obrigue o município a pedir, em cada caso, a aprovaçãodo Estado, do ponto de vista da conveniência do empréstimo..
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Isso parece-nos que não seria possível. No exemplo dado,
temos uma. norma, que se aplicará a todos os municípios.

torado seria completamente nulo ou ineficaz, parecendo, pois,
admissível alguma espécie de controle legal.

Em tal caso, cremos que não há maior dificuldade, porque a exigência de maioria qualificada para deliberar sobre
o empréstimo não retira ao município a última palavra na
matéria (a não ser que a maioria exigida fosse praticamente
igual à unanimidade, como 9/10, preceito que, aliás, não
existe ;nas constituições estaduais) . Desde que a maioria
qualificada não encubra uma verdadeira proibição, parece
legítima a exigência.

Adotando, pois, esse princípio de ordem geral, estaríamos inclinados a admitir como legítimas as restrições e
precauções tomadas pelo Estado em todas aquelas matérias
em que o controle político do eleitorado fosse inócuo, e as
finanças ou o património do município pudessem ficar comprometidos para o futuro através de deliberações resultantes
de maioria ocasional na Câmara de Vereadores.

Mas pode o Estado, por exemplo, exigir que o município não gaste mais que determinada percentagem da receita
com o seu pessoal ? E tal norma deve ser respeitada pelo
órgão fiscalizador, que a faça prevalecer nos seus julgamentos ? Eis aí um assunto que suscita muita controvérsia.
O princípio de ordem geral, que procuramos desenvolver
em trabalho anterior, pode ser exposto em breves períodos.
A Constituição atual tem índole evidentemente municipalista.
Às disposições sobre autonomia mu(nicipal, que nela se inscrevem, resultaram da campanha a que inicialmente nos referimos, e devem ser interpretadas de preferência em favor
•dos municípios; as limitações dessa autonomia é que devem
ser entendidas restritivamente. A Constituição depositou,
assim, grande confiança no controle político do eleitorado.
A administração municipal que se conduzir mal na direção
dos seus negócios, sofrerá a sanção da derrota nas eleições
que se seguirem. O eleitorado será o juiz supremo nessa
matéria. Mas há certas deliberações que, uma vez tomadas,
são irrevogáveis pela administração que suceder, como, por
exemplo, as isejnções tributárias cujo prazo se estenda por
10, 15 ou 20 anos. Também os arrendamentos de prazo
longo, a concessão de estabilidade a funcionários em grande
número, a venda de próprios municipais, enfim, estas e
muitas outras providências, uma vez postas em prática, se
toriiam definitivas. Em tal caso, o controle político do elei-

Muitos outros problemas reclamam exame detido, neste
capítulo da competência do município. Não temos tempo
de abordá-los todos, nem mesmo os que arrolamos no sumário organizado para esta palestra. Faremos, contudo,
algumas considerações sobre a cláusula do «peculiar interesse» dos municípios, que é a menos precisa, a menos definida, pois é a mesma que existia na Constituição de 91,
fundada na qual a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal reconheceu aos Estados poderes praticamente discricionários para demarcar, como entendessem, o âmbito da
autonomia municipal.
O conceito de ''peculiar interesse" corresponde, evidentemente, aos serviços que interessam aos habitantes do município, considerados como tais, ou ao território do município.
Mas essa noção elementar tem, na prática, muito pouca
valia. Modernamente, quase todos os problemas administrativos, quase todos os encargos que se qualificam como serviço público, dificilmente se podem conter no âmbito municipal. Se não são estaduais, nem federais, pelas suas consequências ou pelas causas, serão, pelo menos, regionais.
Servindo de conteúdo para a autonomia municipal, a
cláusula do «peculiar interesse» oferece duplo perigo. Se
quem define o seu alcance é o Estado, pode ele, ou restringir
a competência do município, transferindo para si mesmo ser-
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viços, de natureza local, ou pode onerar desmedidamente os
municípios, qualificando como locais encargos que sejam
estaduais. O problema da repartição dos encargos não envolve apenas uma questão de poder, mas também de responsabilidade. Quando o serviço é local, isto significa, ao mesmo
tempo, que o município tem competência para cuidar dele,
mas que tem igualmente a obrigação de o fazer. Se assim
não fosse, seria de todo conveniente que o Estado lhe tomasse o ejicargo.
Alguns assuntos não oferecem maior dificuldade. A manutenção das Forças Armadas, por exemplo, é da competência da União, pois está ligada à segurança do país como
um todo. Mas a organização de força policial armada já
oferece dificuldade. Que o Estado possa organizar força
desse tipo, ninguém contesta. E o município? Há, pelo
menos, um exemplo, que estava em oposição à política do
Estado, armou uma guarda civil, que entrou em choque com
a polícia e, salvo engano, prendeu o delegado. O conflito só
cessou com a intervejnção da força militar estadual. E um
ilustre desembargador do Tribunal de Aracaju concedeu ao
prefeito do município mandado de segurança para conservar
sua força local armada.
Houve, provavelmente, exagero nessa decisão. Se a
polícia de segurança é matéria de competência concorrente
(pois é dever da União, dos Estados e dos Municípios velar
pela segurança pública), teríamos de seguir a quarta regra,
enunciada no esquema anteriormente explicado. A orgajnização de força armada, no município, deve cingir-se aos critérios da lei estadual, do mesmo modo que a força militar
estadual deve subordinar-se ao que dispõe a lei federal.
Em relação a certos problemas de âmbito regional, seria
de toda conveniência a instituição de consórcios municipais,
aos quais se conferisse, não uma competência genérica sobre
a área da sua jurisdição, mas uma competência específica.

limitada aos serviços especiais que justificaram a sua criação.
Por exemplo, consórcios municipais para abastecimento de
água, produção de eletricidade, construção e conservação
de estradas, etc.
Este problema oferece certas dificuldades de natureza
jurídica. Infelizmente, não podemos desenvolver o assunto,
porque o nosso tempo já está praticamente esgotado. Desejamos apresentar, porém, sobre essa matéria, uma sugestão.
O l' Congresso Brasileiro de Municípios, sentindo os
inconvenientes da imprecisão do conceito de autonomia mu,nicipal, na Constituição vigente, votou resolução pedindo
que os poderes competentes regulamentem a matéria, dando,
assim, definição mais exata aos encargos e poderes do
município. ( 2 0 )
Surge, no entanto, um problema sério: qual o poder
competente para fazer, em caráter conclusivo, essa regulamentação ? Não seria certamente o legislativo estadual.
Qualquer regulamentação que fizesse teria de ser, a qualquer
momento, confrontada com a Constituição, cujos termos equívocos permitiriam ao Judiciário soluções divergentes. Da
mesma forma, não poderia ser o legislador federal. O impasse, dentro da nossa estrutura político-jurídica, não tem
qualquer solução de sentido genérico, pois a última palavra
pertence ao Judiciário, que julga caso por caso.
O que é preciso, para isso, é descobrir técnica nova,
que não fique escravizada a alguns dos nossos conceitos
tradicionais. Sugeriríamos, por exemplo (não como solução
definitiva, mas para mostrar que outras técnicas no mesmo
sentido podem ser imaginadas), que, mediante reforma constitucional, fosse prevista uma legislação estadual definidora
das competê,ncias municipal e estadual, mas que só entrasse
em vigor depois de ratificada por maioria qualificada das
(20)

«Rev. Brás. Mun.», vol. 10.
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Câmaras Municipais (maioria absoluta ou, talvez, de dois
terçcfs) . Não é novidade essa técnica, porque já usada para
emendas constitucionais, como ocorre nos Estados Unidos,
onde só passam a vigorar depois de ratificadas pela maioria
das assembleias estaduais.

no qual se chegasse a uma deliberação por maioria de
votos das entidades mujhicipais interessadas no consórcio.

Desse modo surgirá um outro tipo de norma, que não
seria, propriamente, quanto à sua eficácia, nem federal, nem
estadual, nem mu[nicipal, segundo os nossos conceitos tradiciopais. Mas que inconveniente haveria na criação de um
tipo de norma, que fosse obrigatório, ao mesmo tempo, para
os Estados e os municípios, desde que pudesse ser periodicamente reformada pelo mesmo processo da sua elaboração ?
Um dos problemas mais difíceis na organização dos
consórcios regionais de que falávamos é justamente o dos
poderes que devem possuir. É evidente que devem dispor de
competência normativa, mas este seu poder normativo, sem
dúvida, na situação atual, há de estar subordinado às leis
federais, estaduais e municipais, pois a Constituição não
conhece outro tipo de norma legal.
Podem, porém, certas atividades de consórcio regional
ficar subordinadas às leis municipais ? Evidentemente não.
Em tal caso, o consórcio seria completamente inócuo. As
normas que expedisse só teriam eficácia prática se, em certa
medida, pudessem sobrepor-se às leis municipais. Seria preciso descobrir uma nova técnica jurídica, que permitisse esse
fenómeno, que ainda é desconhecido no direito público do
Brasil.
O simples convénio não poderia, de modo algum, obrigar
a que os Municípios legislassem num ou noutro sentido.
Seria preciso, para isso, que tal convénio fosse permitido
pela Constituição e que esta lhe desse categoria superior
à das leis municipais, pelo menos durante tempo determinado. Findo este, a matéria seria objeto de novo exame,

Aí estão alguns problemas que o assunto sugere. A
matéria é muito extensa e, por isso, teve, infelizmente, o seu
tratamento prejudicado.

A última observação que temos a fazer não é de jhatureza jurídica, mas política. Quaisquer que sejam as medidas
que venha.m a ser tomadas em relação à organização dos
municípios, quaisquer que sejam as inovações da técnica legislativa para compreender os novos fenómenos emergentes,
nada disso produzirá resultado satisfatório, ou terá as consequências almejadas, se não houver no Brasil uma reforma de
base. E por q u e ? Porque não pode haver município próspero sem finanças prósperas, e hão há finanças prósperas
quando o povo é pobre. E nós somos um povo pobre. O que
temos feito, em matéria de discriminação de rendas, é tentar
distribuir mais equitativamente a miséria. Mas o problema
não é de repartir a miséria por igual. O que é preciso é
produzir riqueza, para então, sim, distribuí-la com equidade.
Não estamos dizendo novidade; é coisa que esta na
boca de todo o mundo. Para encerrar esta palestra (e como'
não podemos, por haver terminado o tempo, ler algumas
opiniões que havíamos selecionado), citaremos apenas algumas observações do Bispo de Campainha ( 2 1 ) que assim
se referiu à pobreza da população do interior:
« . . . é sabido que a situação do trabalhador rural é,
em regra, infra-humana entre nós. Merecem o nome de
casas os casebres em que moram ? É alimento a comida de
que dispõem ? Pode-se chamar de roupa os trapos com que
(21)

«Rev. Brás. Mun.». vol. 15, pág. 353.
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se vestem ? Pode-se chamar de vida a situação em que vegetam, sem saúde, sem anseios, sem visão, sem ideais ?"

« . . . os agitadores estão chegando ao campo. Se agirem
com inteligência, nem vão ter necessidade de inventar coisa
alguma. Bastará que comentem a realidade, que ponham
a nu a situação em que vivem ou vegetam os trabalhadores
rurais».

E noutro ponto acrescentava:
«Uma enorme massa de trabalhadores sem terras e
enormes áreas de terras sem trabalhadores, eis o quadro
terrível que está a desafiar os esforços dos sociólogos, dos
legisladores, dos órgãos técnicos governamentais e dos apóstolos cristãos».
Diante de tais manifestações, é estranho que um homem
de responsabilidades governamentais, como o Secretário da
Agricultura do Estado do Rio, tenha dito que uma reforma
agrária, no Brasil, é problema secundário.
«Nós precisamos - - disse ele — mais de organização
agrícola do que de reforma agrária». ( 2 2 )
Homens com essa visão conservadora não vêem que
a estrutura agrária do país está caindo de podre; que há
grandes proprietários que não tornam suas terras produtivas
e pequenos proprietários incapacitados de cultivarem as suas
por falta de financiamento e assistência técnica, arruinando-se
quando teimam na aventura; que os produtos agrícolas escasseiam e sobem de preço, forçando-nos a importar géneros
de primeira necessidade, tradicionalmente cultivados no Brasil;
que os nossos grandes produtos exportáveis já não fornecem
recursos .necessários às importações imprescindíveis, como
sejam máquinas e veículos. . .
Diante desta situação verdadeiramente calamitosa, esses
homens conservadores, que fecham os olhos e os ouvidos
à realidade, precisam meditar sobre a advertência do Bispo
de Campanha:
(22)

«Rcv. Brás. Munic.», vols. 3-4, pág. 329.

A DIVISÃO DE PODERES NO QUADRO POLÍTICO
DA BURGUESIA
SUMÁRIO: I - - Naturez?. teleclóg!c\» das construções
políticas. II — Caráter instrumental, da divisão de poderes.
III - - Princípios fundamentais do ideário político do
rcrc'oiro estado. IV -- Preocupação de MONTESQUIEU: defesa da liberdade. V - - Freios e contrapesos: meio dt
garanti-la. VI — Estado débil, ideal da burguesia recémtriunfante. VII — Precaução contra o uso do estado «?m
prol das reivindicações populares. VIII — Alteração da
estrutura económica e social: necessidade do 'estado ativo.
IX — Desafio do ncsso timpo.

l

( * ) Em primeiro lugar, desejamos pôr em relevo a natureza instrumejntal ou teleológica das construções políticas.
Sem essa noção prévia não podemos compreender adequadamente nenhuma instituição política.
De outro lado, as instituições políticas formam uma superestrutura, que é condicionada pela estrutura económica e
social. Pode assumir essa superestrutura forma:; variadas em
função da mesma estrutura económica e social. Mas ambas
não podem coexistir duradouramente em situação de conflito,
A função da organização política é precisamente favorecer a realização das potencialidades do meio social correspojndente. Nem sempre, porém, se observa isso. Às vezes a
superestrutura política cerceia a evolução da sociedade, já
que a evolução de uma e outra não se fa2 simultaneamente
ou harmônicamente, não se processa com a mesma rapidez.
O desenvolvimento — inclusive a mudança — das instituições
(*) Palestra pronunciada no auditório do Instituto de Direito
Público e Ciência Política rem 23 de agosto de 195-1. As notas fo i
acrescentadas posteriormente.
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políticas retarda-se quase sempre em relação ao da estrutura económica e social. Pode-se mesmo dizer que a superestrutura política é dotada de certa flexibilidade, em virtude da
qual, embora solicitada pelo desenvolvimento mais rápido da
sociedade, não obstante resiste à mudança, como peça elástica
suporta determinada pressão. Se, entretanto (dentro de um
período que é impossível determinar-se a priori), a essa
pressão não corresponde uma reforma, é de se esperar que
a tensão provoque uma ruptura na organização do estado,
no sentido de um reajustamento das formas políticas às
novas formas sociais e económicas. ( J )
São as forças políticas que impulsionam a evolução do
estado no sentido de ajustá-lo às mudanças que porventura
tenham ocorrido no seio da sociedade. Essas forças políticas
ê que decidem da oportunidade da mudança, favorecida
muitas vezes por circunstâncias fortuitas, ou retardada ineptamente até o momento da transformação violenta, levada a
efeito por forças que nem sempre se encontram no primeiro
plano.
A escolha do momento propício para a mudança (pacífica ou violenta) é muito mais um problema de intuição polk
tica do que de ciência política. Dificilmente a ciência política
poderá dispor de todos os elementos necessários para prever
em que momento está a situação madura para a reforma
ou para a ruptura, se bem que certas ^ndicações da máxima
importância possam ser colhidos pelos cientistas políticos, e
isso tem sido feito em toda parte. Mas o momento verdadeiramente adequado, nem prematuro, nem tardio, é captado
antes pela experiência dos chefes das correntes políticas do
que propriamente pela meditação dos homens de gabinete, que
estão mais distantes dos fatos. Sob certos aspectos, porém,
esse distanciamento favorece o acerto da análise.
( 1 ) A alternativa da reforma é sempre a revolução (HAROLD J.
LASKI, El Estado en Ia Teoria </ en Ia Prãctica. trad. de VICENTE
HERRERO, Madrid, 1936, pág. 143;.

II

O problema que nos ocupa (divisão de poderes) não
foge à regra da natureza instrumental das instituições políticas; é, ao contrário, um exemplo elucidativo dessa concepção básica. Nem foi por outra razão que o formulador
mais completo e sistemático da doutrina da divisão dos poderes -- MONTESQUIEU — alcançou no seu tempo, e mesmo
depois da sua morte, tão grande favor da parte do público,
especialmente dos teoristas políticos e dos homens de estado.
MONTESQUIEU viveu de 1689 a 1755. Sua grande obra
- Do Espírito das Leis -- foi publicada em 1748. e escrita
durante longos 20 anos. A aceitação desse livro chegou a ser
um acontecimento social. Era de bom-tom na sociedade
francesa ter lido MONTESQUIEU. ( 2 ) E foi apenas em uu;
capítulo do livro que ele desenvolveu a doutrina que levaria
seu nome por toda parte, o capítulo VI do livro XI. Em
virtude desse capítulo, onde enuncia e justifica a teoria da
divisão de poderes, também chamada de separação de poderes (problema a que o autor se referia como sendo de
«distribuição dos poderes»), é que MONTESQUIEU foi inscrito
definitivamente na galeria dos grandes escritores políticos.
Seu prestígio junto aos organizadores políticos da época
era tal que o sociólogo FRANCISCO AYALA assim se refere a
MONTESQUIEU: «Foi o máximo teorizador e pai indiscutível
do Estado constitucional liberal». ( 3 ) E JAMES BRYCE disse
que ele foi o oráculo dos convencionais de Filadélfia, dos
homens que fizeram a Constituição >norte-americana, em
1787. ( < )
(2) JEAN-JACQUES CHEVALLIER, Lcs Grandes Oeuvres Politiques,
Paris, 1950' págs. 138 ss.
(3) FRANCISCO AYALA, El Problema dei Liberalismo, México,
1941, pág. 32.
(4) JAMES BRYCE, La Republique Américaine, tomo I, 2* ed.,
1911, pág. 55.
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MONTESQUIEU só pode ser compreendido e interpretado
dentro do quadro da revolução burguesa. A burguesia, como
todos sabem, nos últimos tempos do ancien regime, havia
adquirido grande importância, não só na vida económica,
senão também na vida social. Mas essa importância social
e económica não era acompanhada do correspondente status
político. A burguesia era mantida afastada dos postos políticos.
Em 1788, quando o monarca francês convocou os estados gerais, sob a pressão da opinião pública, surgiram
numerosos trabalhos escritos, inúmeros panfletos, reivindicando para o terceiro estado, que era a burguesia (os outros
dois, como se sabe, eram a nobreza e o clero), reivindicando
para o terceiro estado uma posição compatível com a sua
importância económica e social. Destas obras, a que granjeou
maior prestígio, a que exerceu mais influência no seu tempo,
foi o opúsculo do Abade SIEYÈS — Qwe é o Terceiro Estado?
Neste livrinho sustentava que o terceiro estado era tudo, por
sua atuação na vida económica e social; não era nada na
vida política, e aspirava a ser alguma coisa. (5)
Esse slogan •— «tudo, nada, alguma coisa» — teve efeito
extraordinário na agitação que precedeu à revolução francesa de 1789. Embora atendidas algumas reivindicações da
burguesia, por ocasião da convocação dos estados gerais,
realizou-se afinal uma predição de SIEYÈS, que era um espírito bem dotado para formulações breves, expressivas e
contundentes. Referimo-nos ao papel que ele indicou, por
antecipação, para o terceiro estado: o de se transformar em
assembleia constituinte, reunindo-se os seus representantes à
parte dos da nobreza e do clero, para reorganizarem o estado.
(5) «O plano deste escrito é muito simples. Temes três questões
a nos formular: — 1°) Que é o terceiro estado? Tudo. 2') Que tem
sido até o presente na ordem política? Nada. 3") Que pretende?
Tornar-se alguma coisa» (apud CHEVAUER, ob. aií.. pág. 176; ,

Foi na base dessa formulação, dessu doutrinação, que o
Abade SIEYÈS defendeu, com grande vigor, o poder constituinte do povo, ou da nação, isto é, o poder constituinte
da burguesia, pois o terceiro estado se identificava a si
mesmo com a nação, julgava-se possuidor de todos os atributos necessários para dirigir a vida nacional, já que considerava estarem nos seus ombros todas as tarefas mais
importantes, na vida económica e social do país.
Essa identificação de si mesma com a nação dava à
burguesia, ao mesmo tempo, consciência da sua importância
e disposição de lutar pela sua ascenção política, pelejar pela
tomada de poder, pela dir-eção efetiva dos negócios públicos. ( 6 )
Com a vitória da burguesia (não preciso rememorar
os episódios conhecidos da Revolução Francesa) instaurou-se
na França o estado liberal, que passou por várias vicissitudes,
também conhecidas do seleto auditório. Antes disso, já havia
a revolução burguesa desempenhado o seu papel na Inglaterra, em 1688 (sem esquecer a revolução puritana), e nos
Estados Unidos, por ocasião da independência (1766-1787).
O grande problema do estado liberal, organizado pela
burguesia vitoriosa, é o problema da liberdade. Na frase
do Prof. AYALA: «Liberdade da pessoa individual em face
do poder público! Este é o traço decisivo que caracteriza
o Estado liberal, qualquer que seja a estrutura política de
seu governo». ( 7 )
Os pontos principais do ideário liberal podem ser resumidos nos seguintes:
(6) «A grande força revolucionária da burguesia, o princípio da
sua energia moral, radicava na sua convicção de ser ela própria idêntica à nação. Esta convicção é para a democracia burguesa o equivalente
do conteúdo de consciência a que corresponde, para a Monarquia
absoluta, a repetida frase de Luís XIV: "L'Ètat. c'est mói". F. AYALA,
Los Políticos («El abade SIEYÈS, Verbo dei Tercer Estado»), B. Aires,
1944, pág. 72, nota.
( 7 ) El Problema de! Liberalismo, pág. 14.
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Em primeiro lugar, o poder constituinte do povo, já
mencionado, isto é, a faculdade que tem a nação, por direito
imanente à condição humana dos seus componentes, de se
organizar politicamejnte, haurindo o seu poder político de si
mesma e não por delegação de qualquer outra fonte de
poder.

repousam a cultura das terras, todas as produções, todos
os meios de trabalho e toda a ordem social» (art. 8") . Vemos,
assim, de acordo com o ideário burguês, que toda a ordem
social repousava sobre a manutenção das propriedades. E o
art. 9" da mesma declaração impunha a todo cidadão o dever
de acorrer em defesa da liberdade, da igualdade e da propriedade todas as vezes que a lei o chamasse ao desempejnho
dessa tarefa.

O segundo ponto - - indissoluvelmente ligado ao primeiro - - é a proclamação dos direitos do homem e do cidadão. De acordo com a doutrina racionalista, esses direitos
individuais são concebidos como naturais, inalienáveis, imprescritíveis, inerentes à natureza humana. E os governos
só se constituíam e só deveriam subsistir para salvaguarda
daqueles direitos inalienáveis.
A declaração dos direitos de 1789, no seu art. 2?, foi
enfática a esse respeito: «O fim de toda associação política é
a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do
homem. Estes direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão».
Na parte final do dispositivo (resistência à opressão),
consagrava-se o direito de mudar o governo, de substituir os
governantes. E esse direito, na declaração de 1793, foi transformado em dever: "Quando o governo viola os direitos do
povo, a insurreição é para o povo e para cada porção do
povo o mais sagrado e o mais indispensável dos deveres»
(art. 35).
Toda a organização política deveria existir, porta;nto, em
função dos direitos fundamentais do homem e do cidadão.
E entre esses direitos foram estipulados, da maneira mais
categórica, o direito de propriedade e a liberdade, incluindo
a liberdade económica, a plena iniciativa no domínio económico. Esses dois direitos eram essenciais à classe burguesa,
eram a sua própria razão de existir como classe social.
Foi mais expressiva a declaração de direitos e deveres
do ano III: «É sobre a manutenção das propriedades que

Não podia haver, portanto, formulação mais eloquente
dos direitos fundamentais da burguesia. Contudo, mais eficaz
do que essas declarações solenes era a inserção desses direitos
na Constituição. A Constituição foi declarada, por isso
mesmo, um texto de categoria superior ao das leis ordinárias,
e que não podia ser mudado pelo mesmo processo de elaboração daquelas leis. Formalidades mais complexas, mais difíceis eram necessárias para se alterar a Constituição. A
inscrição dos direitos do homem e do cidadão (entre os quais,
insista-se, estavam a propriedade e a liberdade económica)
no texto da Constituição, co/ocat>a-O5, portanto, acima dos
poderes da legislatura ordinária.
A este aspecto do problema - - que é da máxima importância — voltaremos mais adiante. Por ora, basta observar
que distinguir o poder legislativo do constituinte e estipular
os direitos do homem no texto constitucional eram pontos
relevantes no programa de organização política da burguesia.
Outro instrumento adequado a dar maior garantia àqueles
direitos foi o mecanismo - - ideado pela primeira vez nos
Estados Unidos - - do controle judicial da constitucionalidade das leis, isto é, o poder dado ao judiciário de jhegar
aplicação a uma lei infringente da Constituição, ou seja, a
uma lei que porventura violasse qualquer daqueles direitos
fundamentais, entre os quais se incluíam os direitos indispensáveis à prosperidade da burguesia.
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Contudo, mais importante ainda, do ponto de vista dos
interesses da burguesia, foi a teoria de organização do estado,
traduzida na fórmula da divisão dos poderes. A declaração
de 89 incluiu esse princípio de organização entre os direitos
do homem e do cidadão: «Qualquer sociedade, em que não
é assegurada a garantia dos direitos, nem determinada, a separação dos poderes, não tem constituição» (ait. 16) . E o
Prof. HELLER, aludindo ao pensamento expresso nesse dispositivo, observa: «No século XIX considerava-se tão inconcusso este ideal constitucional que só uma constituição
jurídica com divisão de poderes e que garantisse os direitos
fundamentais era considerada verdadeira constituição, ou
simplesmente constituição». ( 8 )

nalizadas pela sua doutrina, como as mais apropriadas para
a defesa da liberdade humana. ( 9 )

IV
MONTESQUIEU, o grande sistematizador da doutrina, inspirou-se no exemplo inglês. Nem sempre, porém, descreveu
fielmente as instituições britânicas da época. Racionalizou
sobre elas, utilizou as ideias de alguns pensadores políticos
ingleses e com esses ingredientes formulou uma doutrina, no
seu pensamento, de validade universal.
Escreveu ele nos anos que precederam a 1748, quando
deu a lume sua famosa obra. A esse tempo não existia na
Inglaterra o parlamentarismo, não obstante o grande prestígio
do parlamento a partir de 1688. O que havia eram duas
câmaras (uma dos nobres, outra de origem burguesa), um
rei inviolável (e irresponsável) e ministros (conselheiros)
responsáveis, não política, mas só crimínalmente, perante o
Parlamento. Pois foi precisamente nesse exemplo, nessa estrutura, que se inspirou MONTESQUIEU . E ele não se limitou
n louvar as instituições inglesas, mas apresentou-as, já racio(8) HERMANN HELLER, Teoria dei Estado- versão espanhola de
Luís TOBIO. México, 1942, pág. 303.

Como observa SAMPAY, muito influenciou o pensamento
de MONTESQUIEU a obra do Visconde de BOLINGBROCKE
(1734, 1735, 1738), que completava a teoria da divisão de
poderes de JOHN LOCKE. Para LOCKE os poderes não deviam
equilibrar-se em pé de igualdade: o legislativo teria preponderância sobre o executivo. BOLINGBROCKE construiu, entretanto, uma doutrina do equilíbrio de poderes. É de se ver,
portanto, que esses dois pensamentos - - a divisão de poderes e o equilíbrio de poderes — dariam a MONTESQUIEU a
chave da sua obra, da sua construção doutrinária. ( 1 0 )
Para MONTESQUIEU, esse equilíbrio dos poderes era
essencial à salvaguarda da liberdade humana. Aqui se vê,
nitidamente, na própria formulação do autor, o caráter ins(9) Observa CHEVALLJER (ob. cif., pág. 126), a respeito do veto
real, que MONTESQUIEU recomendava: « . . . desde 1709, quando a rainha
ANA dele ainda se serviu, o veto estava morto: morro como a rainha ANA.
MONTESQUIEU ignora este fato, ou não o leva €m conta».
Sobre a posição do parlamento esclarece GEORGE H. SARÍNE, História de Ia Teoria Política^, trad. de VICENTE HERRERO^ México, 1945,
pág. 533:
"'Na realidade, as guerras civis haviam destruído os vestígios de
medievalismo que tornavam apropriado qualificar de mista à forma
de governo da Inglaterra, e a Revolução de 1688 tinha estabelecido a
supremacia do parlamento. É certo que, quando MONTESQUIEU visitou
a Inglaterra, não se havia fixado com muita clareza a posição do
gabinete, mas ninguém, que se baseasse na observação independente,
teria escolhido a separação de poderes como característica distintiva
da constituição inglesa. Mas MONTESQUSEU não se apoiava na observação. LOCKE e HARRINGTON lhe haviam ensinado o que devia esperar,
e, além disso, adotou o mito corrente 'entre os próprios ingleses. . .
... Até à crítica que BENTHAM fez de BLACKSTONE no Ffagment
on Government (1776), não s-e atacou efetivamente a separação de
poderes».
(10) ARTURO ENRIQUE SAMPAY, La Criais dei Estado de Derecho
Liberal-burgués. B. Aires, 1942, págs. 75 e 76. «Segundo BOUNGBROCKH,
conseguir-sc-á um governo livre, sem a Inglaterra recorrer a um equilíbrio de poderes entre o Monarca e seus súditos... E necessário
chegar-se até MONTESQUIEU, que resume, completa e sistematiza LOCKE
y BOLINGBROCKE, para se encontrar a verdadeira fórmula da moderna
teoria da separação dos poderes, concretizada, depois, ccmo peça principal do Estado de Direito liberal-burguês» (pág. 76) .
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cupado com os seus objetivos e não com as premissas da
argumentação.
Frequentemente ocorre na história política e na história
do pensamento humano que duas doutrinas, inconciliáveis do
ponto de vista lógico, se harmonizam na aplicação, ou na
ação, porque ambas, em determinadas circunstâncias, podem
conduzir a um mesmo resultado, e em política o que se
busca, acima de tudo, são resultados. O cenário político
não é uma academia de ciência social: é um campo de ação.
E o homem de ação, olhos fitos no resultado, nem sempre
se preocupa com a coerência, ou, pelo menos, 'não permite
que ela o afaste do seu escopo.
MONTESQUIETI, na segunda parte da sua doutrina, empenhado em contrapor os diversos órgãos do estado, uns aos
outros, chegou a construir, racionalizando sobre o modelo
inglês, um sistema que se pode dizer perfeito dentro desse
ideário.
Pensou, em primeiro lugar, num órgão legislativo composto de duas câmaras: uma representativa das pessoas distintas pelo seu nascimento, pela riqueza, ou pelas honrarias,
e a outra representativa do povo, ou seja, da burguesia.
Uma câmara dos nobres, portanto, hereditária; outra popular, eletiva. Cada uma, reunindo-se e deliberando em separado, e cada qual delas com o poder de vetar, isto é.
de impedir que chegassem a bom termo as iniciativas da
outra câmara. Vemos aí, portanto, o primeiro óbice levantado à atuação do poder legislativo: era necessária a conjugação do pensamento de duas câmaras de composição social
diferente e cujos interesses, por isso mesmo, teriam de variar.
Em segundo lugar, deu ao executivo o poder de convocar o legislativo e determinar a duração das suas sessões.
Essa prerrogativa seria perigosa, se pertencesse ao próprio
legislativo. Refletiria MONTESQUIEU, ainda neste ponto, a
experiência inglesa, especialmente o exemplo da Revolução

Puritana, quando o parlamentar se declarou em sessão permanente, grande momento da sua rebeldia, que culminou
na decapitação do rei CARLOS I. ( 1 5 )
MONTESQUIEU também dava ao Rei o poder de veto,
o poder de impedir que os projetos aprovados no parlamento
se transformassem em lei. «Se o poder executivo - - dizia
- não tiver o direito de vetar as iniciativas do corpo legislativo, este será despótico, porque, como poderá atribuir-se
todo o poder que imaginar, anulará todos os outros poderes».
Entretanto, dava ao legislativo o poder de controlar a posteriori, a ação do executivo, isto é, «a faculdade de examinar
de que maneira as leis que ele fez são executadas».
Por outro lado, declarava a pesso;: do rronarca inviolável, mas ejntendia que os seus ministros deveriam responder
criminalmente perante a parte nobre do poder legislativo.
Não só os ministros, também os lordes deveriam ser julgados
por seus pares, isto é, pela sua própria câmara. Assim, uma
parte do legislativo desempenharia função judicial de grande
importância. E MONTESQUIEU atribuía ainda à Câmara dos
Lordes a função de «moderar a lei em favor da lei mesma,
pronunciando-se menos rigorosamente do que ela", o que
poderíamos traduzir como sendo uma jurisdição de equidade.
A Justiça, além dessas atribuições dos lordes, seria
exercida por conselhos de jurados, de convocação temporária.
Aconselhava MONTESQUIEU também que os impostos
e as forças armadas fossem fixados anualmente, para que
o rei não tivesse poder suficiente e duradouro que lhe permitisse dominar o parlamento.
( 1 5 ) «Depois da mcxte de STRAFFORD» (executado por decisão
do Parlamento, em 12/5/1641), "CARLOS foi obrigado a aceitar uma
limitação mais estrita dos seus pcdcres. Foi votado um projeto, em
virtude do qual o parlamento não podia ser dissolvido, futuramente,
sem seu próprio consentimento, e foi convertido em lei». (JoHN DRINK
WATER, La Vie db Cromwelt, trad. de ROGER GAUCHERON, 7» ed.,
Paris, 1929, pág. 1 1 1 ) .
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Vemos neste quadro sumário (que os convencionais de
Filadélfia, depois, aprimorariam de maneira genial na Constituição norte-americana) todo um sistema construído para
impedir que o estado pudesse atuar pronta e eficientemente.
O ideal era que o estado agisse pouco e morosamente, obrigado a transpor uma porção de obstáculos, até que a primeira sugestão de uma medida oficial pudesse cojnverter-se
cm realidade.
E este sistema de freios e contrapesos se destinava a
garantir a liberdade política. Na frase de MONTESQUIEU,
:<a liberdade política não se encontra senão nos governos
moderados. Mas não existe sempre cm todos os estados
moderados; ela só existe onde não se abusa do poder. . .
Para que se não possa abusar do poder, é preciso que, pela
disposição das«coisas, o poder detenha o poder» (lê pouvoir
arrete lê pouvoir) .
Esta é a mais conhecida formulação de MONTESQUIEU,
porque neste passo ele exprimiu, em poucas palavras, toda
a concepção dos freios e contrapesos. Doutrina logicamente
inconciliável com a concepção da divisão de poderes, mas
historicamente adaptada ao papel que tinha a desempenhar.
E isso justifica o seu prestígio, explica por que foi ele erigido
em oráculo do estado liberal.

VI
A burguesia, ao construir um estado dividido, peado,
vagaroso, cuidou muito menos, segundo o Prof. AYALA, de
assumir o poder do que de o conter. Nas suas próprias
palavras, o empenho da burguesia, ao tomar o poder, consistiu, «não em consolidá-lo e robustecê-lo em suas mãos,
passada a luta, para exercê-lo com plenitude, mas em cerceá-lo, debilitá-lo, corroe-lo, dividi-lo. . . Por isso, o esquema
típico do estado liberal. . . seria uma monarquia adornada
com os atributos do poder, mas mediatizada no seu exer-

cicio por uma representação parlamentar, em que a classe
burguesa tornasse efetiva a sua influência sem assumir direta responsabilidade. A própria instituição em que procura
abrigar-se - - o parlamento -- implica um mínimo de organização, e é mutável, não só por suas frequentes renovações,
mas também pelo seu movimento político interno. Em contraste com a rigidez das ijnstituições tradicionais do estado
- a Coroa, a Administração — representa (o parlamento) a
flexibilidade viva do povo, representa a Sociedade». ( l f ) )
Esse tipo de estado era o que mais convinha à burguesia,
porque essa classe estava em plena expansão e era requisito
essencial do seu desenvolvimento progressivo a liberdade
económica. Desde que a liberdade em todos os sentidos
fosse garantida (incluída a liberdade económica), e uma
vez que a propriedade fosse respeitada na sua integridade,
ver-se-ia atingido o objetivo da sua luta, estaria realizado
o ideal político e social da burguesia.
Pouco importava que a divisão de poderes, eve(ntualmente, pudesse levar ao impasse. MONTESQUIEU previu esta
situação. «Estes três poderes, disse ele, deveriam conduzir
ao repouso ou à inação, mas, como pelo movimento necessário das coisas são obrigados a agir, eles serão forçados
a agir em harmonia» (elles seront forcées d'aller de concert).
E HELLER, exprimindo o mesmo pensamento, observa: «nenhuma divisão de poderes de direito constitucional pode
impedir que, num conflito insolúvei (por exemplo, entre o
Governo e o parlamento), decida finalmente, por falta de
uma unidade superior de ação, o poder praticamente mais
forte, realizando, assim, a necessária unidade do poder do
Estado». ( 1 7 )
Não só a formulação de MONTESQUIEU, a qual não foi
suficientemente explicada, como também essa observação de
Iló)

El Problema dei Liberalismo, págs. 25 e 24-25.

;17)

Ob. cif., págs. 287-8.
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HELLER, que acabamos de ler, supõem aquilo que estava
na consciência de todo mundo, isto é, que os homens, que
tomavam o poder, tinham interesses básicos comuns, sobre
os quais não controvertiam; em tudo quanto dissesse respeito
aos interesses comuns da burguesia, haveria, segundo a expressão de MONTESQUIEU, «pelo movimento necessário das
coisas», um ajustamento entre os diversos poderes. Situações
dessa natureza poderiam ser observadas, quando o estado
burguês tomava disposições no sentido de eliminar os resíduos da nobreza, manter a escravidão, garantir o seu poder
sobre os assalariados, reforçar sua ação colonizadora no
ultramar, etc. Em todos os problemas em que estavam envolvidos os interesses fundamentais da classe burguesa como
um todo, a controvérsia sobre eles afinal conduziria a um
ponto de convergência, os três poderes acabariam por agir
«de concert».

VII
Embora o reconhecimento de interesses básicos praticamente indiscutíveis, não seria aconselhável construir-se um
estado capaz de atuar de maneira efetiva, rápida, decisiva,
porque haveria o risco (e aí vamos encontrar um dos segredos de toda essa estrutura), haveria o risco de que o
estado viesse a cair nas mãos dos inimigos da classe burguesa.
E os inimigos da burguesia, uma vez posta a pobreza fora
de combate, viria a ser uma classe que mal nascia, que estava começando a aparecer, a classe dos assalariados. A este
respeito há uma frase de MADISON, que é muito ilustrativa.
MADISON, um dos convencionais de Filadélfia, mais tarde
presidente dos Estados Unidos, disse, com rude franqueza,
na convenção de Filadélfia (franqueza perfeitamente explicável, por terem sido secretos os trabalhos da convenção,
cujas atas só muito mais tarde se divulgaram) : «Não podemos ainda ser considerados como um corpo homogéneo
(referia-se aos E . U . A . ) , no qual todas as coisas que
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afetem a uma parte do mesmo afetem igualmente à sua
totalidade. Ao construir um sistema que desejamos que
dure para as idades futuras, não devemos perder de vista
a mudança que essas idades trarão consigo. Um acréscimo
de população aumentará necessariamente a proporção daqueles que terão que sofrer os embates da vida, desejando
secretamente uma melhor repartição dos seus benefícios.
É possível que, com o tempo, estes superem os que se encontrem bem situados economicamente. De acordo com as
leis do sufrágio, o poder passará às mãos dos não possuidores. . . E como havemos de nos preservar disto, baseandonos em princípios republicanos ? Como vamos poder prevenir
o perigo em todos os casos de coalisões interessadas em
cprímir a minoria que devemos defender?» ( 1 8 ) Pedimos
atenção para a frase final: «coalisões interessadas em oprimir
a minoria que devemos defender».
Tinha MADISON plena consciência de que o terceiro
estado - - a burguesia - - que se identificava a si mesma
com o povo, era uma minoria, sobretudo seria uma minoria
com o correr dos tempos; mas, como se identificava com o
povo e dessa identificação hauria toda a força da sua combatividade e o prestígio moral da sua pregação, a burguesia
era levada a expressar formulações teóricas de validade
universal, que serviriam, mais tarde, para justificar inclusive
as reivindicações da massa popular, que não integrava a
burguesia, e tinha, ao contrário, interesses opostos aos dela.
Ao dizer que todos nascem iguais, que todos têm direitos
inerentes à pessoa humana e que no rol desses direitos se
inclui a propriedade, logicamente, coerentemente, se reconhecia a qualquer do povo o direito, a possibilidade, a expectativa de vir a ser proprietário.
O desenvolvimento, contudo, da sociedade liberal, capitalista, não daria, realmejnte, essa oportunidade a todo
( 1 8 ) Apud R . H. S. CROSSMAN, Biografia dei Estado Moderno,
trad. de J. A. FERNANDEZ DE CASTRO, México 1941, págs. 99-100.
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mundo: remanesceria sempre uma grande parcela da sociedade, que não chegaria a ascender a um nível social satisfatório. E essa grande massa social, cada vez mais numerosa, tenderia a apelar para o estado, no sentido de satisfazer, através dele, a sua reivindicação de participar, em
escala mais ampla, dos benefícios da vida. Trataria, assim,
através dos seus lideres próprios, de assaltar a cidadela do
poder, dominar os órgãos do estado, para fazer funcionar o
governo em seu favor. E essa expectativa, em princípio,
poderia ser realizada através do mecanismo da representação,
isto é, das eleições.
Precisamente para prevenir essa possibilidade é que o
estado liberal foi construído com todas aquelas precauções.
Se, eventualmente, as massas populares (adversas à burguesia, ou com pretensões contrárias aos direitos da burguesia) viessem a formar maioria em uma das casas do
parlamento, restaria o obstáculo representado pela outra.
E os convencionais de Filadélfia foram hábeis, ao criarem
uma segunda câmara que, não podendo ser hereditária, fosse
protegida, na sua composição, por um mandato mais longo
(seis anos), em contraposição ao da Câmara dos Representantes, que era apenas de dois. Além disso, o Sen.ado se
renovaria apenas pelo terço em cada biénio: desse modo,
cada vez que se mudasse a Câmara dos Representantes,
ficariam ainda 2/3 do Senado a representarem, presumivelmente, o pensamento da situação pretérita, o que dá à câmara
alta uma posição normalmente conservadora. ( 1 9 )
Se, apesar disso, as reivindicações populares atravessassem as duas casas e não suscitassem o veto presidejncial,
ficando em condições de serem transformadas em leis, esta
(19) «Em resumo, a convenção defrontou-se com o problema de
procurar o substitutivo para assegurar a propriedade, que na Inglaterra
estava ga-antda pelo acatamento popular à oligarquia governante. Em
lugar dn obediência tradicional à autoridade, de um povo sujeito, ofereceram um sistema de equilíbrios e freios tão intrincado que dificilmente
se poderia filtrar através de suas malhas uma gota do sentimento
popula-». (CROSSMAN, ob. cif., pág. 100) .

Jei não poderia atingir os direitos fundamentais da burguesia,
os quais foram inscritos na Constituição, através das emendas
aprovadas em 1789 e ratificadas em 1791 . Para alterar esses
direitos seria necessário obedecer ao difícil e moroso formalismo da reforma constitucional. Se passasse na lei algum
contrabando, para violar esses preceitos constitucionais, ali
estaria, de alcateia, a Corte Suprema, que foi dotada da
prerrogativa de negar calidade às leis inconstitucionais.
E a atitude da Corte, que construiu essa doutrina, tem sido,
notoriamente, conservadora. ( 2 0 )
Assim, para que as reivindicações populares pudessem
eventualmente converter-se em lei válida, exequível, seria
preciso transpor um sem-jnúmero de obstáculos. Não poderia
haver, portanto, um estado mais bem estruturado para servir
aos interesses da burguesia naquela fase histórica do que o
estado liberal, com poderes divididos, segundo o sistema dos
freios e contrapesos. MONTESQUIEU foi, sem dúvida, o grande
construtor do liberalismo político, porque ele soube descrever
essa forma de estado de maneira magistral.
Aí está, portanto, explicado o verdadeiro sentido sociológico da divisão de poderes. Era um sistema concebido
menos para impedir as usurpações do executivo do que para
obstar as reivindicações das massas populares (ainda em
embrião, mas já carregadas de ameaça) .
VIII
Não obstante, aquela sociedade, de que a burguesia
era a expressão dominante, foi mudando, foi evoluindo. A
liberdade económica, direito fundamental, condição indispen(20) « . . . um presidente ativamente liberal terá que ter presente
a possível atitude da Cô:te relativamente às suas inovações, e terá que
recordar qu? só um caso de 'extrema gravidade induzirá n Corte a renunciar à sua função histórica — a verdadeira obra de MARSHALL —
de guardiã dos direitos de propriedade» (LASKI, El Sistema Presidencial
Nortc~amerícano, trad. de EDUARDO WARSHAVER, B. Aires, 1948' pág. 51).
Vd. também EDWARD S. CORWIN, «Judicial Revi-ew», na Encyclo•jaccfía o? thc Social Sci-.nces.
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sável ao desenvolvimento da burguesia, foi suprimindo, gradativamente, a concorrência, foi gerando a concentração
capitalista. Foi sendo, assim, transformada a base económica do estado liberal; e agir, agir eficientemente passou a
ser necessidade vital do estado, que já não pedia continuar
inativo.

sqnância com a maioria do parlamento (ou da câmara representativa) estabelece uma unidade política e institucional
que nada tem de comum com o esquema da divisão de poderes, que MONTESQUIEU racionalizou, tendo por base as instituições inglesas da metade do século XVIII.

Em primeiro lugar, a burguesia só era um todo homogéneo, quando contraposta a outros grupos sociais que tivessem interesses divergentes dos seus, como eram o proletariado, os escravos, os povos colonizados. Em tais circunstâncias, a burguesia tendia a agir como um todo, sem
controvérsias perigosas. Mas fora de situações dessa natureza também era ela, em si, heterogénea, integrada por
grupos que muitas vezes tinham interesses contrapostos.
Quando esses interesses colidiam, era frequentemente necessário recorrer-se ao poder do estado, para fazer predominar
os interesses de um grupo contra os de outro. Os agricultores, os comerciantes, os industriais, os financistas, os
exploradores de matérias-primas, toda essas camadas da
burguesia formavam, em determinadas circunstâncias, setores
de interesses rivais, colidentes. E cada qual, deles, na defesa desses interesses, evidentemente tenderia a usar o poder
do estado. Assim, o estado neutro, inativo, débil, omisso,
dos primeiros tempos do predomínio da burguesia, tornava-se
cada vez menos adequado para o desempenho do seu papel.
Não é, portanto, por simples acaso que os países europeus (sobretudo a Inglaterra, onde a revolução burguesa
se fez em primeiro lugar, do mesmo modo que a revolução
industrial, com as suas consequências políticas e económicas),
trataram de substituir o seu sistema de poderes rivais por
outro, de conjugação de poder, através do regime parlamentarista. O regime parlamentarista nada mais é do que
um engenhoso mecanismo de permanente ajustamento do
executivo com o parlamento e com o eleitorado. A imposição desse sistema no sentido de agir o executivo em con-

De um modo geral, nos países europeus, a monarquia
constitucional organizou-se em bases parlamentaristas, depo;s
da sua primeira experiência de poderes divididos (o rei contraposto ao parlamento, com poderes mais ou menos rivais).
Resta ainda nos Estados Unidos (e em países que lhe seguiram o modelo) um regime de poderes divididos, coexistindo com um sistema de alta concentração económica e,
portanto, do poder.
Os Estados Unidos ressentem-se, contudo, muitas vezes,
dos embaraços que a sua organização política opõe ao bom
andamento dos negócios públicos. Muitos autores têm criticado o seu sistema de divisão de poderes, tendo em vista
a necessidade, cada vez mais sentida, de intervir o estado
moderno na vida social e na vida económica do povo, inclusive para atender, na medida do possível, isto é, na medida compatível com a subsistência do regime capitalista,
as próprias reivindicações da classe proletária.
Cumpre notar, com efeito, que através do próprio estado liberal a classe proletária tem obtido o reconhecimento
de grande parte das suas reivindicações. É evidente, porém,
que o estado capitalista só atenderá a essas reivindicações
enquanto não acarretem modificação profunda do próprio
sistema ecojnômico. No dia em que essas reivindicações
fossem de tal vulto ou profundidade que acabassem por
substituir o regime capitalista pelo socialista, «ião há dúvida
de que haveríamos, como observa LASKI, de encontrar a mais
decidida resistência da parte dos senhores da economia, que
no regime liberal-capitalista controlam também as rodas
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do poder. ( - ' ) É intuitivo que eles não concordariam, passivamente, com a substituição do regime capitalista por/ outro,
de feição socialista. Isto seria contra toda a «lógica dos
interesses», que tão marcadamente caracteriza a história política, ou melhor, a história das mudanças políticas.

obtém a unidade de ação de que necessita o estado par;j
fazer frente aos grapdes problemas do nosso tempo, isto é,
de uma época em que a sociedade capitalista apresenta características, exigências e perspectivas muito diferentes das que
configuravam a sociedade burguesa dos primeiros tempos do
estado liberal. Se nos Estados Unidos o poder público,
apesar de checks and balances, se mostra tão vigoroso, tão
forte, de ação tão rápida nos momentos críticos, é porque
o povo americano, os homens que dirigem a sua vida pública sabem encontrar, à margem do aparelho institucional,
os métodos de ação adequados para resguardar e afirmar
a unidade do estado, que é sempre essencial em qualquer
momento de crise, de agitação, de reivindicação, de mudança. ( 2 3 ) Apesar disso, há autorizados prognósticos no
sentido de uma eventual adaptação do aparelho governamental, ou das práticas institucionais. ( 2 4 )

Entretanto, ,nos Estados Unidos, apesar de tudo, a necessária unidade do poder tem sido obtida um pouco à
margem do aparelho constitucional: ou através dos partidos,
que não foram previstos na Constituição; ou através das
comissões das câmaras, nas quais o poder executivo se entende com o legislativo, ajustando poiHcs de vista, coordenando interesses e projetos; ou através das delegações legislativas e da atribuição de funções normativas e jurisdicionais
a certos órgãos da administração, etc. ( 2 2 ) Essa unidade
também se restabelece, frequentemente, através da personalidade dos grandes homens que têm ocupado a presidência
dos Estados Unidos, como foi o caso de FRANKLIN ROOSEVELT, tendo-se por vezes o resultado contrário - - a supremacia do Congresso - - quanto está na Casa Branca um
político medíocre. LASKI estuda o assunto com boa cópia de
exemplos.
Por todas essas formas, por todos esses expedientes de
natureza política, e não propriamente constitucional, ali se
( 2 1 ) . . . « u m a sociedade capitalista só aceita as instituições democráticas enquanto seu funcionamento não ameace destruir os pressupostos
essenciais do capitalismo, ou sejam as relações de classe que a propriedade privada dos meies de produção implica. Quero dizer, que,
quando a democracia política tentar transferir essa propriedade para a
comunidade, a classe capitalista utilizará, se puder, c< poder do Estado
para suprimir as instituições democráticas» (LASKI, El Estado cn Ia
Teoria y en Ia Práctica, pág. 159).
( 2 2 ) Sobre este último ponto, vd. BILAC PINTO, Regulamentação
Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública, Rio, 1941. Vd. também,
quanto aos mais, nossos artigos: «A Divisão dos Poderes no Direito
Constitucional Brasileiro», Rev. Dir. Adm., vol. 4, pág. 405; «Delegações Legislativas», Rev. cif., vol. 5, pág. 378. Sobre o papel das
ccmissões do Congresso norte-am.?-icano, vd. ESMEIN, ob. cif.,
págs. 518-9.

IX

Nos dias de hoje, mesmo sem falar naqueles exemplos
extremos de concentração de poder, que encontramos nos
estados fascistas, na União Soviética e nos países que lhe
imitaram o exemplo, podemos dizer que a teoria da divisão
(23) «Resumindo, em caso de crise, a opinião pública impõe a
abrogação da separação dos poderes» (L-ASKT., El Sisf. Pres. Nort.,
pág. 118).
( 2 4 ) «Creio, portanto, que as mudanças necessárias deverão produzir-se, não tanto por inovações constitucionais diretas, como pela
repercussão que as imensas mudanças sociais e económicas, que se
desenrolam ante nossos olhos, hão de ter na superestrutura política.
Isto não significa que eu pense que essas inovações constitucionais
sejam indesejáveis. . .
.. . Creio, por conseguinte, que a menos que nos Estados Unidos
se verifique um restabelecimento económico do velho tipo, segundo o
modelo do século XIX — e todas as provas indicam que isso já não
é possível — a alternativa da reforma se tornará iniludível. A reforma
significa o Estado positivo; e os debates da política norte-americana
na próxima geração se concentrarão sobre o ritmo e o quanfum da
reforma que a classe p-oprietária esteja disposta a conceder ou se veja
obrigada a aceitar» (El Sisf. Pres. Nort., págs. 184 e 186).
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de poderes é uma construção doutrinária superada. Ela já
não corresponde, nem atende às necessidades modernas da
salvaguarda das liberdades humanas, que foi a sua finalidade histórica, a serviço do progresso da burguesia. E
assim ocorre, porque vivemos num período profundamente
crítico, numa época de contundentes reivindicações sociais.
Essas reivindicações tendem a aumentar e encontram no
regime representativo ainda em vigor em muitos países o
instrumento adequado à sua expressão e realização. Se
essas reivindicações, conforme previa o Prof. LASKI, chegam
a um determinado ponto, ou elas mudam o sistema capitalista,
e o estado representativo terá reformado a sociedade, ou
o sistema capitalista desfigura o regime representativo, e
então a economia terá transformado o estado, a estrutura
económica terá reajustado a estrutura política. ( 2 5 )

A teoria da divisão dos poderes está, pois, condenada
no mundo contemporâneo. Mas ela nasceu para atender a
um reclamo profundo da consciência humana, que é a proteção das liberdades do homem e do cidadão. O problema,
pois, que se arma nos dias de hoje é o de se descobrir uma
nova técnica de proteção das liberdades humanas. Técnica
que ainda não se conhece e que, portanto, não está sendo
posta em prática nos países ohde o poder tem tido necessidade de se afirmar com vigor. A újnica nação que ainda
conserva as liberdades humanas em grau bastante apreciável
e concilia a preservação dessas liberdades com um poder
enérgico e eficiente é a Inglaterra, que tem sido a mestra da
humanidade em matéria política, sob muitos aspectos.

Em qualquer dessas alternativas o estado terá de ser
ativo, enérgico, eficiente. Se vencerem os donos da economia,
precisarão do poder total do estado para esmagar as reivindicações populares. Se triunfarem essas reivindicações,
os dirigentes populares necessitarão de um estado vigoroso,
para destruir as resistências que fatalmente serão opostas
pelos beneficiários do regime anterior. Se prevalecer o
pensamento da classe média, que oscila entre esses dois
poios, temerosa de ser rebaixada à condição do proletariado
e desejosa de alcançar o nível da classe burguesa, se vencer
a classe média, terá ela de lutar em duas frentes, na frejnte
proletária e na frente capitalista, e não poderá levar avante
essa luta, equilibrando satisfatoriamente as reivindicações
populares com as resistências da burguesia, senão utilizando
igualmente um estado capaz de agir com energia e presteza
nos momentos adequados.
(25) Além da obra citada na nota 21, veja-se, também de HÀROLD
J. LASKI, Reflexiones sobre Ia Revoltición de Nuestro Tiempo, trad. de
JOSÉ OTERO ESPASANDIN, B. Aires, 2* ed., 1945.

Mas ainda está para ser encontrada uma técnica eficaz
de proteção das liberdades humanas, e tudo indica, nos
dias de hoje, que há de ser descoberta através da organização do próprio povo, isto é, o povo a descobrir, por si
mesmo, com a sua própria experiência e a ajuda de seus
líderes autênticos, a maneira de se organizar para resistir
a todas as tentativas de usurpação das suas liberdades.
É possível, entretanto, que essa organização do povo não seja
viável senão depois que, no mundo contemporâneo, certas
mudanças sejam feitas no sentido de eliminar os principais
motivos de atrito, que presentemente dividem a sociedade
em dois grandes campos hostis, tão hostis, que um deseja
a liquidação do outro. Se a sociedade moderna não for alterada em alguns dos seus traços fundamentais, a ponto de
atenuar esse conflito mortal, talvez seja impossível descobrir-se uma ,nova técnica de proteção das liberdades humanas, e então só nos estará reservado um período, que
ninguém sabe quanto tempo durará, de colapso dos direitos
individuais.
Este é, portanto, o grande desafio que o nosso tempo
lança aos homens de estudo e de ação: o desafio à sua capacidade de organizar adequadamente a felicidade humana.

LEI E REGULAMENTO
VICTOR NUNES LEAL
SUMÁRIO: I — A competência legislativa na Constituição de 1937. II — Regime de legalidade. III — Distinção entre lei e regulamento: Opiniões de HAURIOU s
DUGUIT - - Distinção formal pela indicação da competência — Sobrevivência da hierarquia entre lei e regulamento — Matéria dos regulamentos — Execução provisória
de tratados - - O Conselho da Economia Nacional.
IV - Classificação e aplicação dcs regulamentos.
V -- Conclusão.
I - - A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA NA CONSTITUIÇÃO
DE 1937

l . Apesar do sentido genérico do título, são muito
modestos os limites do presente comentário. Não temos outro
propósito senão o de estabelecer um confronto entre a lei
e o regulamento, à luz das disposições constitucionais vigentes.
O assunto pareceu-nos de atualidade, por um lado, devido à competência legislativa originária que a Constituição
outorga, em certas matérias, ao Presidente da República, e,
de outro, em face do regime atual de cumulação de toda a
função legislativa e também da função constituinte nas
mãos do Chefe do Estado.
2. A Constituição de 10 de novembro, comparada com
as nossas Constituições a.nteriores, operou, como é sabido,
profunda alteração na distribuição da competência legislativa.
As Constituições de 1824 e 1891, embora estruturando
regimes tão diversos, haviam atribuído a função legislativa
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precipuamente ao Parlamento (Assembleia Geral, no Império,
e Congresso Nacional, na República) . Ao Chefe do Estado
competia colaborar na tarefa legislativa através da sanção
e do veto, mas o órgão essencialmente legislativo era o parlamento. À prática das delegações legislativas, tanto no
regime imperial como ,no republicano, temperava esse monopólio das câmaras, embora combatida por muitas vozes
autorizadas como ofensiva do princípio da separação de
poderes. ( ' )

No tocante à competência legislativa, a Constituição
atual alterou completamehte o sistema anterior, coerente
com o seu espírito, que foi o de dar ao Chefe do Estado
uma preeminência incontrastável no regime político. ( 3 )
Modificou consideràvelmente o processo de elaboração de
leis pelo parlamento (arts. 64-66) e, além disso, distribuiu
a competência legislativa entre o Parlamento e o Presidente
da República. É este o ponto que mais de perto nos interessa.

A Constituição de 1934 foi ainda mais longe que as
anteriores, porque expressamente proibiu as delegações legislativas: «É vedado aos poderes constitucionais delegar
as suas atribuições» (art. 3", § l") . Essa disposição constitucional deu oportunidade a uma polémica famosa entre o
Sr. OLIVEIRA VIANA e o então deputado VALDEMAR FERREIRA,
quando se discutia na Câmara o Projeto Agamenon Magalhães de organização da Justiça do Trabalho. O Projeto
governamental co;nferia à Justiça do Trabalho as chamadas
funções normativas que o Sr. VALDEMAR FERREIRA considerava incompatíveis com a proibição constitucional da delegação de poder. Esforçou-se o Sr. OLIVEIRA VIANA por
demonstrar o contrário, com grande erudição, mas contra
a sua tese erguia-se o texto constitucional expresso e inequívoco. ( 2 ) A polémica não chegou ao termo, porque
sobreveio a Constituição de 1937, que passou a permitir
expressamente as delegações legislativas (art. 12) .
( 1 ) «Os que no Brasil costumam profligar (e deste número somos
nós) esse desvio do rigor constitucional, apoiam a sua crítica na opinião
dos constitucicnalistas americanos... Mas, se entre nós se conhecesse
o direito administrativo daquela república, veríamos que ele registra
e não condena a prática, também conhecida nos Estados Unidos, das
delegações legislativas». (Rui BARBOSA, Vitaliciedade de funcionário
público. Extensão e limites da ação regulamentar do Poder Executivo,
«Rev. Fo-.», vol. 7", 1907, pág. 37). Este trabalho está reproduzido,
na parte que nos interessa, em Rui BARBOSA, Comcntário,s à Constituição
Federal Brasileira, coligidos e ordenados por HOMERO PIRES, vol. III,
Rio, 1933, págs. 203 e segs.
(2) OLIVE-RA VIANA, O Problema da delegação de poder, «Rev.
For.», vol. 72, pág. 221.

Pelo art. 14, foi o Chefe do Estado autorizado a expedir livremente decretos-leis sobre a organização do governo e da administração federal, o comando supremo e a
organização das forças armadas, contanto que observadas as
disposições constitucionais e respeitados os limites das respectivas dotações orçamentarias.
Também foi facultado ao Presidente da República
(art. 13) expedir decretos-leis sobre as matérias da competência legislativa da União nos períodos de recesso do
Parlamento ou de dissolução da Câmara dos Deputados, não
compreendidas nessa autorização as seguinte» matérias:
modificações à Constituição, legislação eleitoral, orçamento,
impostos, instituição de monopólios, moedas, empréstimos públicos, alienação e oneração de bens imóveis da União.
O uso dessa competência pelo Presidente da República é condicionado às «necessidades do Estado», mas essa limitação
não tem alcance jurídico, pois o juiz da necessidade é o
próprio Presidente.
Por outro lado, «enquanto não se reunir o Parlamento
Nacional» — diz o art. 180 -- «o Presidente da República
terá o poder de expedir decretos-leis sobre todas as matérias
da competência legislativa da União». Esta competência legislativa completa, que o Presidente ainda acumula, envolve
inclusive as funções do poder constituinte, e assim tem en(3) Art. 73 da Constituição: «O Presidente da República, autoridade suprema do Estado...»
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tendido o Governo, que já decretou oito emendas constitucioViais — «leis constitucionais», segundo a terminologia
usada no art. 174, § 4'-', da Constituição.
Finalmente, o art. 12 declara que «o Presidente da
República pode ser autorizado pelo Parlamento a expedir
decretos-leis, mediante as condições e nos limites fixados
pelo ato de autorização», e o art. 11 exige que as leis de
iniciativa do Parlamento se limitem a dispor sobre «a substância e os princípios» da matéria regulada, cabendo ao
Poder Executivo expedir os «regulamentos complementares».
Quanto à competência para expedir regulamentos, além
do que dispõe o citado art. 11, consignou a Constituição a
disposição genérica do art. 74, letra a: «Compete ao Presidente da República: a) sancio'nar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir decretos e regulamentos para sua
execução». Esta competência, como adiante veremos, é tradicional no nosso direito público.
Deste rápido transunto, verifica-se que a função normativa do Chefe do Estado já não se limita à expedição de
regulamentos, mas abrange também a competência originária
para decretar leis (decretos-leis) em cectas matérias. É à
luz dessas modificações introduzidas no nosso ordenamento
constitucional que pretendemos estabelecer um confronto
entre a lei e o regulamento.
II — REGIMENTO DE LEGALIDADE
.3. No moderno «Estado de direito», também chamado
regime da legalidade, toda a atividade dos cidadãos e do
poder público está condicionada a normas gerais preexistentes.
Nenhum ato é legítimo senão quando conforme com
as normas obrigatórias em vigor. «Ninguém pode ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma coisa, senão em
virtude de lei» — dispunha o art. 72, § l'-', da nossa Cons-
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tituição de 1891. A Constituição de 1934 continha idêntico
dispositivo: «Ninguém será obrigado a fazer, ou deixar de
fazer alguma coisa, senão em virtude de lei" ( a r t . 113, 2 ) .
O art. 179, l'-', da Constituição imperial era no mesmo sentido.
A Constituição brasileira vigente não contém igual disposição, mas esta se considera implícita, porque o cofnstituinte
de 1937 não aboliu o regime da legalidade. «A especificação
das garantias e direitos acima enumerados» — diz o art. 123,
referindo-se aos «direitos e garantias individuais» enumerados
no art. 122 - - «não exclui outras garantias e direitos,
resultantes da forma de governo e dos princípios consignados
na Constituição». ("*)
O regime da legalidade é uma conquista política e juridica da consciência universal, traduzida no chamado Estado
de direito. Como observa RADBRUCH, essa expressão foi
muito esvaziada no seu sentido primitivo, que envolvia a
ideia de limitação do poder do Estado em face dos direitos
naturais da pessoa humana. ( 5 ) «Lê buí de toute assodation
politique est Ia. conservation dês droits naturels et imprescriptibles de 1'homme», proclamava a Declaração francesa
de 1789. O princípio foi perdendo a sua amplitude para
significar somente que também o Estado está limitado pelo
direito positivo. A lei obriga tanto o Estado como o particular.
( 4 ) A Procuradoria da República argumentou com a inexistência,
na Constituição atual, de disposição equivalente à do art. 72, § l",
da de 91, para legitimar o ato do diretor da Central do Brasil que
proibira a entrada, nas dependências daquela repartição, de um cidadão
acusado de praticar advocacia administrativa (V. «Rev. For.», vol. 81,
pág. 592, parecer do Procurador Luís GALLOTTI) .
(5) «Já se tem interpretado «esta sujeição mínima do Estado ao
seu próprio direito positivo como uma deturpação positivista e um
sistemático esvaziamento da ideia de «Estado-de-dircito» de todo o seu
verdadeiro conteúdo, visto que esta, segundo já foi observado, significava originariamente o mesmo que a sujeição do Estado aos direitos
naturais individuais do homem e a um direito natural anterio/ ao Estado». (GusxAV RADBRUCH, Filosofia do Direito, trad. de L. CABRAL
DE AFONCADA, 2* ed., São Paulo, 1937, § 26, pág. 268).
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O regime da legalidade, tal como é modernamente
conceituado, não exclui o absolutismo do Estado. Mas entre
o absolutismo moderno e o antigo há esta diferença: o absolutismo antigo agia livremente, sem obediência a quaisquer
normas (Princeps legibus solutas est), ao passo que o absolutismo dos nossos dias está condicionado a normas de aplicação genérica. A diferença não é muito grande do ponto
de vista político, pois é sempre fácil decretar uma norma
genérica para justificar o ato cctacreto, mas de pcnto de
vista jurídico' dela derivam consequências diversas, que ftão
podem ser desprezadas.

leis. Apenas o enunciamos para encaminhar a argumentação
sobre o nosso tema, que se limita ao confronto da lei e do
regulamento.

A simples não inclusão, no texto constitucional, do princípio de que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, não pode
significar de modo algum que tenhamos abolido o regime
da legalidade e restaurado a norma do quod principi placuit
legis habet vigorem.
4. À teoria das constituições rígidas veio reforçar
consideràvelmente o regime da legalidade. Criou-se uma
norma mais alta que a simples lei ordinária — a norma constitucional. Distinguiu-se entre poder constituinte e poder
legislativo, c.ubordinado o segundo ao primeiro. Já não é
somente o poder executivo (o governo, propriamente dito)
que está subordinado à lei emanada do poder legislativo;
também o poder legislativo está subordinado a uma lei superior, que é a Constituição, emanada do poder constituinte. ( 6 ) O sistema de governo norte-americano e os que
nele se inspiraram estabeleceram garantia efetiva para o controle da constitucionalidade das leis, permitindo ao Poder
Judiciário deixar de aplicar as leis inconstitucionais. Não é
objeto deste trabalho o controle da constitucionalidade das
(6) Consulte-se A. ESMEIN, Êlemenfs de droit constifutionnel
françaís ef compare, 8' ed., revista por HENRY NÉZARD, tomo I, Paris,
1927, I parte, tít. II, cap. V (Lê théorte dês consfifufions écrifes) .

Há, pois, nos regimes de constituição rígida, ou melhor,
nos regimes de supremacia da Constituição sobre as leis, uma
hierarquia das normas obrigatórias vigentes no Estado. Essa
hierarquia como é sabido, tem três graus: a) constituição;
b) lei; c) regulamento. ( 7 ) Nessa gradação, a generalidade
acompanha a obrigatoriedade. A Constituição é mais genérica do que a lei e prima sobre ela; a lei é mais genérica
que o regulamento, e está em pla|no superior ao deste. Essa
hierarquia corresponde à hierarquia entre os poderes constituinte, legislativo e executivo. Assim como o executivo está
subordinado ao legislativo e este ao constituinte, também o
regulamento, expedido pelo executivo, está subordinado à lei,
elaborada pelo legislativo, do mesmo modo que a lei está
subordinada à constituição, formulada pelo poder constituinte.
Apresentada a questão por esta forma, não oferece,
à primeira vista, dificuldades apreciáveis. Mas estas surgem
quando se indaga, em face de um texto determinado, se
se trata de regulamento ou de lei.
III -- DISTINÇÃO ENTRE LEI E REGULAMENTO
Opiniões de Hauriou e Duguit
5. Em primeiro lugar: pode a lei distínguir-se do
regulamento pelo seu conteúdo ? Em outras palavras, há
uma matéria específica do regulamento e uma matéria específica da lei ?
A questão é controvertida. HAURIOU responde afirmativamente: há uma matéria própria do regulamento e uma
matéria própria da lei. A distinção entre uma e outra pode
(7) Cf r. QUKIRÓS LIMA, Princípios do sociologia jurídica. Rio,
1922, §§ 152 e segs.
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fazer-se pesquisando-se o que ele chama o espírito do regulamento e o espírito da lei: «Nous savons que Ia matière
propre du règlernent reside dans son esprit e qu'il y a un
esprit du règlernent comme il y a un esprit de La loi. Cet
esprit consiste a poser dês règles qui sont pour 1'organlsation
et lê maintien de l'ordre et à lês poser selon lês vues autoritaíres du pouvoir politique. Ainsi, d'une pari, lê contenu dês
règles réglementaires n'est pás néclessairement tire de Ia nature dês choses, il est surtout determine a priori par Ia necessite de proceder à 1'organisation hàtive de certains rãppotts
sociaux ou par celle de mettre rapidement fin, par n importe
quel moyen, ã certains troubles qui menacent l'ordre social.
D'autre pari, cês règles improvisées ne sont point penétrées
de 1'esprit de liberte qui est propre à Ia loi; elles sont au
contraire penétrées de Vesprit d'auíorité qui est propre au
pouvoir politique et, en príncipe, elles ne laissent pás aux
interesses lê choix dês moyens d'exécutíon». ( 8 )
Os critérios de HAURIOU são, como se vê, muito imprecisos. A sua argumentação visa sobretudo à demonstração
de que o regulamento é ato administrativo e não ato legislativo, tendo em vista principalmente que, na França, os órgãos
judicantes não podem declarar a inconstitucionalidade das
leis, mas podem deixar de aplicar os regulamentos eivados de
excesso de poder ou de ilegalidade.
É claro que, de um ponto de vista puramente teórico,
sempre é possível traçar as lindes da matéria que deve caber
ao regulamento e da que deve tocar às leis. Do mesmo
modo se pode estabelecer fronteira entre a matéria constitucional e a matéria legal. Mas, qualquer que seja o critério
teórico adotado, será sempre impreciso, e as controvérsias
não terão fim. Mesmo que as regras de distipção fossem
consignadas em leis ou no texto constitucional, ainda assim
(8) MAURICE HAURIOU, Précls de droií adminlisfratif et de droit
public, 2* ed., Paris, 1914, pág. 54.
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teriam de ser de tal modo genéricas que suscitariam na
prática dificuldades insuperáveis. Por isso é que o critério
substancial de distinção não oferece as mesmas garantias de
certeza do critério formal.
O mesmo problema tem cabimento na definição da
matéria constitucional. Embora se possa dizer teoricamente
em que devam consistir, do pointo de vista substancial, as
normas constitucionais, é sempre preferível cor siderar constitucionais todas as normas, qualquer que seja o seu conteúdo,
consubstanciadas na Constituição.
A nossa Constituição do Império havia estabelecido um
critério de distinção material e não apenas formal, ao dizer
no seu art. 178: «É só constitucional o que diz respeito aos
limites e atribuições respectivas dos Poderes Públicos, e aos
direitos políticos e individuais dos cidadãos». Tudo o que
não fosse constitucional poderia ser reformado pela lei ordinária, isto é, sem as formalidades especiais exigidas para
reforma da Cojnstituição. Mas esse sistema não dá bons resultados. A diferença estabelecida pela Constituição acaba
por diluir a rigidez do texto constitucional.
As nossas Constituições republicanas seguiram orientação
diversa, considerando constitucionais todas as disposições
da Constituição, sem atender ao seu conteúdo. (") Esse
critério formal tem grande vantagem, como observa HERMANN
HELLER: «O conceito de Constituição formal é cientificamente
necessário, porque nunca pode haver coincidência perfeita
entre a Constituição material e a formal. Os textos constitucionais têm, certamente, conteúdos típicos, mas não existem
princípios teóricos que determinem o que se deve reservar
à lei constitucional. Sobre o que deve ser regulado pelo texto
constitucional decidem, como em geral sobre o que deve
(9) Não obstante, a Const. de 1934 estabeleceu uma diferença
entre «emenda» e «revisão» constitucional, esta última de processo mais
simples que a primeira. Mas teve a precaução de indicar formalmenfe
os dispositivos cuja alteração importaria «emenda» (art. 178) .
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ficar reservado à lei, a tradição, a conveniência política, a situação de poder e a consciência jurídica». ( 1 0 ) Em suma,
quem decide da matéria constitucional é o poder constituinte.
Do mesmo modo, quem decidirá da matéria legal é o poder
legislativo, respeitadas as normas existentes na Constituição.

órgão que, segundo a Constituição do país a que se refira,
tem o caráter de órgão legislativo». «Do ponto de vista material, a lei é o ato pelo qu?l o Estado formula uma regra
de direito objetivo ou estabelece regras, ou organiza instituições destinadas a assegurar o cumprimento de uma regra
de direito objetivo».

Esse conceito formal de constituição, lei e regulamento
é muito fértil para os estudos jurídicos, porque permite estabelecer uma hierarquia perfeita entre regulamento, lei e constituição, reduzindo ao mínimo as controvérsias possíveis.
Daí a grande valia da distinção feita por DUGUIT entre
o ponto de vista formal e o substancial para qualificação dos
regulamentos. Para ele, o regulamento, do ponto de vista
substancial ou material, é lei, porque contém as características comuns às leis. Do ponto de vista formal, entretanto,
é ato administrativo, subordinado, pois, ao controle da sua
legalidade: «O que melhor demonstra a exatidão da nossa
tese e confirma que estamos certos é a perplexidade e embaraço dos autores que combatemos quando se encontram
em face de uma organização, a organização de um ministério,
por exemplo, regida ao mesmo tempo por uma lei e por um
regulamento. O conteúdo da lei e do regulamento é, em
tal caso, exatamente o mesmo, para ser lógico, deveria dizerse que a lei e o regulamento são, uma e outro, atos administrativos. Entretanto, ninguém se atreve a dizer que essa
lei orgânica não seja uma lei material; portanto, esse regulamento orgânico, que tem o mesmo conteúdo, é também, do
ponto de vista material, um ato legislativo». (")
A distinção entre lei material e lei formal, que esclarece
o trecho anterior relativo aos regulamentos, é a seguinte:
«Do ponto de vista formal, é lei toda decisão emanada do
(10) HERMANN HELLER, Teoria dei Estado, versão esp. de Luís
TOBÍO, México, 1942, pág. 305.
( 1 1 ) LÉON Duculf, Manuel de droif conscitiitionncl, 3" f d . , Paris,
n" 34, pág. 107.

A distinção entre o critério formal e o critério material
é fértil para o jurista, porque a hierarquia existente entre lei
e regulamento, assim como entre con.stiíuição e lei, é só de
natureza formal. Para que o regulamento seja invalidado é
preciso que contrarie disposições de uma lei formal; para
que as leis deixem de ser aplicadas é necessário que ofendam
disposições do texto constitucional.
Distinção formal pela indicação da competência
6. Nos regimes das nossas Constituições anteriores, o
problema era simplificado, porque o poder legislativo competia na sua totalidade às câmaras, com a sanção do Chefe
do Estado, ou mesmo sem ela, nos casos de remoção do veto.
Portanto, lei formal eram as normas emanadas das câmaras,
através do processo competente. Nem todos os atos praticados pelas câmaras eram leis, pois alguns havia de natureza
judicia], outros de natureza administrativa (reconhecimento
de mandatos, etc.), mas não é este o ponto que nos interessa.
Estamos tratando dos atos de conteúdo genérico, de aplicação
geral, os atos propriamente normativos, que se praticavam
segundo um processo predeterminado e, assim, adquiriam a
força de lei formal. Estes atos emanavam das câmaras no
seu caráter de poder legislativo.
A coincidência mais ou menos perfeita que entre nós
havia entre as funções do Estado (poderes) e os órgãos incumbidos de cada uma dessas funções facilitava a solução
do problema. A função legislativa - - poder legislativo era incumbida precipuamente às câmaras; a função executiva
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- poder executivo - - ao Chefe do Estado, e as funções
judiciárias - - poder judiciário - - aos juizes e tribunais.
Esta a ideia de MONTESQUIEU. Embora aquele pensador
não houvesse distinguido claramente eíure [unção z órgão ( ! 2 )
resulta do exame de sua obra que uma mesma autoridade
não deveria exercer mais de uma função. ( 1 3 )

em virtude dele, também havia emanado de um órgão específico (as câmaras) . O poder executivo, ao fazer a lei delegada, invocada a competência instituída na lei de delegação,
mas esta havia emanado do órgão legislativo. A natureza
do órgão tinha, pois, valor decisivo na caracterização da
norma como legal ou regulamentar. Hoje em dia, como o
Presidente da República pode legislar por atribuição originária, independentemente de delegação, o critério a adotar
não pode ser mais o do órgão que expede a norma, mas o
da competência em virtude da qual esse órgão atua.

A Constituição atual torna o problema menos simples,
porque à tripartição das funções, inerente ao Estado, não
corresponde, no mesmo grau que nas constituições anteriores,
uma tripartição de órgãos. Isto é sobretudo evidente no que
respeita à função legislativa, que foi repartida entre o Parlamento e o Presidente da República, podendo ser eventualmente conferida, em certas matérias, ao Conselho da Economia Nacional mediante plebiscito.
7. Não havendo, pois, na Constituição vigente, um
único órgão legislativo, a classificação de uma determinada
norma como lei formal não pode ser feita em consideração
do órgão de que emana, mas tendo-se em vista a competência
em virtude da qual age o órgão, ao editá-la. Continua
verdadeira a asserção de que lei é a norma que emana do
poder legislativo, mas poder legislativo não significa neste
caso um órgão específico, mas uma competência constitucional.
O mesmo raciocínio se poderia fazer em relação à legislação delegada no regime das Constituições de 1824 e 1891.
Mas, com referência à legislação delegada, não seria ele de
todo verdadeiro, pelo menos no rigor teórico, pois o ato
de delegação, que conferia valor legal formal à lei elaborada
(12) R. KRANENBURG, Teoria política, versão esp. de JUAN
BAZANT, México, 1941, pág. 51: «LOCKE v MONTESQUIEU cometeu el
mismo error terminológico ai no distinguir propiamente 'entre Ia función
y el órgano...».
(13) De 1'esprit dês lois, par MONTESQUIEU, avec dês notes de
VOLTAIRE, de CREVIER, de MABLY, de LA HARPE, etc., nouvclle édition
revue sur lês meilleurs fextes, Paris, Garnier, Livro XI, cap. VI, pág. 143.

8. A denominação do ato também é de importância
no regime atual, pois a Constituição adota uma nomenclaclatura diferenciada:
a) para as emendas constitucionais, usa o termo lei
constitucional (art. 174, § 4');
b) para as leis emanadas do Parlamento, usa a palavra lei (arts. 64 a 66; 11 e 74, a);
c) para as leis emanadas do Presidente da República,
seja por competência originária, seja por competência delegada, emprega o vocábulo decreto4ei (arts. 12, 13, 14
e 74, b);
d) para os regulamentos, serve-se das palavras decreto,
regulamento e da expressão regulamento complementar
(arts. 11 e 74, a) .
O valor formal da lei é exatamente igual ao do decretolei, pois uma e outro resultam do exercício do poder legislativo.
No caso das emendas constitucionais, que têm sido
promulgadas pelo Presidente da República no uso das atribuições do art. 180 da Constituição, a denominação é o
único elemento formal de que dispõe o intérprete para saber
se se trata de lei ordinária ou de lei constitucional, pois é
aquele mesmo dispositivo que tem fundamentado a competência do Presidente da República para exercer, na sua
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plenitude, as atribuições legislativas do Parlamento, até que
este seja instalado e entre a funcionar. A invocação simultânea do citado art. 180 e do art. 174, que se refere às
emendas constitucionais, seria aconselhável, para não ficar
a natureza e o alcance de uma reforma da Constituição na
dependência exclusiva do nome que se lhe dá.
No tocante, porém, à distinção entre lei e regulamento,
isto é, para se saber se o Presidente da República, podendo
expedir sobre o mesmo assunto um decreto-lei ou um mero
regulamento, promulgou uma norma legal ou uma simples
norma regulamentar, é imprescindível a invocação da competência constitucional. Se o Presidente expede normas com
fundamento nos arts. 11 ou 74, â, essas normas serão consideradas apenas regulamentares e a sua obrigatoriedade
fica na dependência de confronto com as disposições legais
em vigor. Se, entretanto, a competência invocada for a dos
artigos 12, 13, 14 e 180, teremos então normas legais, cuja
aplicação só poderá ser negada por motivo de inconstitucionalidade.
Os regulamentos são expedidos mediante decreto, pois
o decreto é a denominação genérica do ato praticado pelo
chefe do poder executivo. Sendo o regulamento um ato do
poder executivo no sentido formal, a sua expedição é feita
por decreto. Entre nós, a forma tradicional é redigir o regulamento em texto separado e baixar-se um decreto que o
aprova, mas nada impede que o texto seja um só, isto é,
que os preceitos do regulamento estejam consubstanciados
no próprio decreto, como já se vem observando em alguns
casos, entre os quais se pode citar o Decreto n'? 4.857, de 9
de setembro de 1939, que dispôs sobre a execução dos serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos pelo
Código Civil. PONTES DE MIRANDA acha preferível esta
última prática, para comodidade das citações. ( H )
( H ) Comentários à Cansfifiiiçêo dos E. U. cio Brasil, tomo I.
pág. 571.

7j _

Já temos, porém, exemplo de regulamento expedido por
decreto-lei, o que constitui sem dúvida técnica viciosa. Trata-se do Decreto-lei n? 1.230, de 29 de abril de 1939, que
«expede o Regulamento para execução dos Decretos-leis
n.»s 1.002, de 29 de dezembro de 1938, e 1.172, de 27 de
março de 1939» (legislação especial para resgate de dívidas
dos agricultores) . No preâmbulo, diz esse soi-disant regulamento: «O Presidente da República, usando da faculdade
que lhe confere o art. 180 da Constituição Federal, resolve
aprovar e expedir com força de lei o regulamento. . . que a
este acompanha, assinado pelo Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda». Não se trata, pois, de um regulamento
no sentido tradicional do termo, mas de uma lei. Regulamento com força de lei é um ilogismo. Esse exemplo de
técnica defeituosa corrobora a afirmação anterior de que
a invocação da competência tem importância fundamental.
O aludido regulamento foi baixado segundo as atribuições
conferidas ao Presidente pelo art. 180 da Constituição, isto
é, atribuições legislativas e não regulamentares. O nome de
regulamento, que lhe foi dado, é como se não estivesse escrito,
pois o que se tem é uma lei. Se, em vez de ter sido invocada
a competência do art. 180, tivesse sido indicada a do
art. 74, a, então, teríamos de fato um regulamento e pouco
importaria que, por equívoco, se lhe tivesse aposto o nome
de decreto-lei. A menção da competência é que deve prevalecer, pois lei é ato do poder legislativo e poder legislativo
não é, pela atual Constituição, um órgão determinado, mas
uma competência constitucional que pertence a mais de um
órgão.
Sobrevivência da hierarquia entre lei c regulamento
9. Essas considerações são de importância para deixar
bem claro que, mesmo no sistema da Constituição atual,
e principalmente tendo em vista o exercício total da função
legislativa conferida transitoriamente ao Presidente da Repú-
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blica pelo seu art. 180, subsiste entre nós a distinção formal
entre regulamento e lei, como atos de categoria diferente e
valor diverso, subordinadas que estão as normas regulamentares aos preceitos legais. A identidade do órgão que expede
umas e outras não basta para desfazer a diferenciação, porque não é a natureza do órgão mas a competência ou qualidade em que age que deve prevalecer.

legislativo, absolvido das leis; e por acumular transitoriamente o poder constituinte, estaria igualmente absolvido da
Constituição. E chegaríamos a concluir ainda que os atos
praticados pelo Chefe do Estado, como simples cidadão,
também seriam intangíveis, pois a pessoa do cidadão e a
do Presidente é uma só. . .

Admitir o contrário importa completa subversão da ordem
jurídica. O sistema da legalidade, o Estado de direito teria
desaparecido entre nós, e o Presidente da República estaria
equiparado aos imperantes das antigas monarquias absolutas:
Princeps legibus solutus est. Esta consequência repugna,
porém, não só à consciência jurídica moderna, como ainda
ao próprio texto constitucional.
Se não houvesse diferença entre lei e regulamento, a
Constituição não falaria de uma e outro usando denominações
diversas.E não haveria também diferença entre lei e ato
administrativo específico (demissão, aposentadoria, etc.),
desde que praticado o ato pelo Chefe do Estado. As ações
conlra a União, com fundamento em ato presidencial, não
seriam possíveis, com o que se limitaria indevidamente o
disposto no art. 108 da Constituição.
É preciso ir mais longe ainda: como o Presidente acumula
presentemente a função constituinte, podendo emendar a
Constituição, também não haveria possibilidade de ser qualquer ato seu declarado inconstitucional pelo poder judiciário,
o que aberra do disposto no art. 96 da Carta de 10 de
novembro, que prevê a declaração da inconstitucionalidade
de ato presidencial. E também seria letra morta a disposição do art. 85, que define os crimes de responsabilidade
do Chefe do Estado, pois os seus atos seriam sempre legítimos, mesmo ofendendo as leis ou a Constituição. Pelo
simples fato de acumular o Presidente funções legislativas,
estaria, ao agir como poder executivo e não como poder

Tais consequências mostram que o principio da identificação do regulamento com a lei, do ponto de vista da sua
obrigatoriedade, é inadmissível mesmo no sistema da atual
Constituição. Subsiste, entre nós, o regime da legalidade:
subsiste, portanto, a hierarquia das normas emanadas do poder
público. O regulamento é subordinado à lei, assim como a
lei é subordinada à Constituição. ( 1 5 ) Pouco importa que
um só órgão — o Presidente da República — tenha editado,
ao mesmo tempo, uma emenda constitucional, um decretolei ou um regulamento. A hierarquia prevalece, porque diverge a competência constitucional em virtude da qual o Presidente emenda a Constituição, decreta leis ou expede regulamentos .
Matéria dos regulamentos
10. Nem sempre é fácil saber se, ao ter de regular
um assunto, deve o Presidente expedir um decreto-lei ou um
regulamento. E não há um critério rígido para resolver a
questão, tendo-se em vista a matéria a ser regulada.
Em alguns casos, a Constituição fornece o roteiro. Por
exemplo: se se trata de reorganizar o governo ou a administração federal, ou dispor sobre o comando supremo e a organização das forças armadas, a matéria é de lei e não de
(15) A subordinação do regulamento à lei está consubstanciada
no princípio legal de que uma lei só se revoga por outra lei: «Não se
destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outras a modifique ou revogue» (art. 2° da Lei de Introdução ao Código Civil,
Decreto-lei n9 4.657, de 4/9/1942). O art. 4' di Introdução ao Código
Civil era mais eloquente, embora de alcance igual: «A lei só se revoga,
ou derroga, por outra lei. . . » .
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regulamento, nos termos do art. 14 da Constituição. As
restrições aos direitos e garantias individuais, permitidas nos
vários incisos do art. 122, também devem ser objeto de lei.

cionaiização das indústrias situadas na faixa das fronteiras);
171 (justiça e processos especiais para os crimes contra o
Estado), etc.

Enfim, sempre que a Constituição, ao dispor sobre determinado assunto, exigir a feitura de uma lei, a matéria é
legal e não regulamentar. Como exemplos, podemos citar,
a5ém de outros, os artigos: 2" (uso de símbolos nacionais);
5" (incorporação, subdivisão e desmembramento de Estados);
6", 8", parágrafo único, e 31 (criação e administração dos
territórios); 16 (que enumera as matérias da competência
legislativa da União); 17 (autorização aos Estados para legislar supletivamente); 19 (execução de serviços federais
pelos Estados); 20 (impostos); 32, parágrafo único (isenção
tributária para serviços públicos concedidos); 63 (organização de plebiscito para outorgar funções legislativas ao
Conselho da Economia Nacional); 67 a 72 (matéria orçamentaria); 85 (definição dos crimes de responsabilidade do
Presidente da República); 97, parágrafo único (elevação do
número de juizes do Supremo Tribunal Federal); 111 (extensão do foro militar a civis); 112 (instituição de tribunais
e juízos militares); l H (organização do Tribu'nal de Contas
e de suas delegações); 120 (reaquisição de direitos políticos);
M3, S 2'-' (condições para que os Estados possam exercer
atribuições relativas a concessão ou autorização para exploração de minas e quedas dágua); 114 (nacionalização de minas, jazidas minerais e quedas dágua); 145 (concessão de
prazo para nacionalização de bancos de depósito e empresa1;
de seguros); 146 (normas para fiscalização e revisão das tarifas de serviços públicos concedidos); 153 (fixação de percentagem obrigatória de brasileiros em serviços públicos concedidos ou em empresas industriais e comerciais); 156 (estatuto dos funcionários públicos); 160 (estatuto dos militares
de terra e m a r ) ; 160, parágrafo único (condições para ser o
militar declarado indigno do oficialato); 164 (serviço militar
ou outros encargos necessários à defesa da pátria; 165 (na-

As indicações acima não são, porém, suficientes para
saber se determinada matéria deve ser regulada em lei ou
em regulamento. O exame dos textos constitucionais em
cada caso concreto é indispensável, porque, como se viu, determinadas providências não podem ser tomadas senão em
virtude de lei e, se a respeito delas não há lei anterior que
possa ser regulamentada, qualquer disposição sobre o assunto tem de ser adotada em lei formal. O regulamento
que dele tratasse seria nulo por motivo, já não de ilegalidade, mas de inconstitucionalidade, porque não poderia suprir
a lei onde a Constituição a exige. É o regulamento que, por
esse motivo, fosse declarado inconstitucional pelo poder judiciário, não poderia ser confirmado pelo parlamento, nos
termos do art. 96, parágrafo único, para efeito de ficar removida a inconstitucionalidade. Esse recurso só é permitido
nas declarações de inconstitucionalidade de lei ou decreto-lei
(no sentido formal), e não de ato do Presidente da República, como é o regulamento.
Mas, se é imprescindível o exame dos textos constitucionais em cada caso concreto, para saber se a matéria
pode ser tratada em regulamento, ou se é indispensável que
se faça lei a respeito, não é contudo suficiente esse exame.
E não o é porque o mesmo conteúdo pode ser simultaneamente objeto de lei e de regulamento.
Para saber se, ao regular determinado assunto, pode
o Estado expedir regulamento, em vez de lei, cumpre ainda
examinar todas as disposições legais vigentes sobre aquele
assunto. Essa verificação é indispensável, porque, estando o
regulamento abaixo da lei, seria inoperante qualquer disposição regulamentar que entrasse em conflito com qualquer
dos princípios legais vigentes.
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No tocante às leis do Governo Provisório, instituído
r.m 1930, esse exame tem de ser aindn mais cuidadoso, porque os seus atos, tanto legislativos como regulamentares,
eram expedidos mediante decretos, e não havia na chamada
«Lei orgânica do Governo Provisório» (Decreto n? 19.398,
de 11 de novembro de 1930) disposições especiais instituindo
uma a competência legislativa e outra a competência regulamentar. Além disso, a numeração dos decretos, era seguida, quer se tratasse de lei, quer se tratasse de regulamento.
Se o intuito do poder público é alterar alguma das disposições legais em vigor, está obrigado a servir-se da lei
formal, não lhe bastando para isso o regulamento. Se, ao
contrário, apenas pretende facilitar a execução da lei, especificá-la de modo mais inteligível, sem contudo dispensar
exigências que ela faz ou exigir mais do que ela pede, então
o regulamento é o veículo apropriado e tecnicamente aconselhável.
A pretexto de facilitar a execução da lei, não pode,
entretanto, o regulamento pretender fixar-lhe a interpretação
de maneira conclusiva. Semelhante intuito não poderia jamais
obrigar o poder judiciário, que é o intérprete autorizado da
lei, no julgamento dos casos concretos que lhe são submetidos.
O regulamento interpretativo valerá, pois, como subsídio
doutrinário valioso e qualificado, mas não terá força obrigatória nem para os particulares, que poderão recorrer às vias
judiciais, nem para os juizes, que poderão deixar de aplicá-lo
por entenderem que contraria disposição legal vigente.
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Execução provisória de tratados
11. Além dos arts. 13 e H da Constituição, que conferem competência legislativa originária ao Presidente da
República, nas matérias que especificam, também deve ser
considerada dessa natureza a faculdade contida no art. 74, n:
«Compete privativamente ao Presidente da República...
determinar que entrem provisoriamente em execução, antes
de aprovados pelo Parlamento, os tratados ou convenções
internacionais, se a isto o aconselharem os interesses do pais».
Trata-se aqui de competência legislativa, porque o tratado tem força igual ao da lei. Não é nosso propósito, no
presente trabalho, discutir as difíceis questões que os tratodos suscitam. Não pode, entretanto, ser posto em dúvida
que o tratado em vigor vale. como lei: «As leis nacionais equiparam-se os tratados. Do ponto de vista do direito interno
de cada país, os tratados, diz DESPAGNET, desde que ratificados e aprovados, são verdadeiras leis, derrogam o direito
comum e podem autorizar o recurso em cassação». ( 1 7 )
Ora, o art. 74, n, da Constituição faculta ao Presidente determinar a execução provisória dos tratados, ad ré[erendum do Parlamento. Isto equivale a pô-los em vigor.
Se, mais tarde, forem ratificados pelo Parlamento, essa ratificação retroage à data da sua aprovação pelo Chefe do
Estado. Se o não forem, fica revogada a aprovação, parecendo, porém, que ficarão ressalvados os atos consumados e
os direitos adquiridos na vigência da sua execução provisória,
salvo se uma lei retroativa dispuser o contrário.

A interpretação da lei só é obrigatória quando autêntica, isto é, quando feita por outra lei. Mesmo assim, muitos
-autores entendem que o caso não é de interpretação, ir;as de
formulação de regra nova, mais explícita, que se aplica
obrigatoriamente não por ser interpretativa, mas precisamente
por ter força de lei formal. ( 16 )

É, pois, o dispositivo em exame, uma fonte de competência legislativa originária do Presidente, embora o seu
ato possa vir a ser revogado. Essa condição, aliás, não importa muito, porque qualquer lei emanada do Presidente

(16) Cf r. CARLOS MAXIMÇLIANO, Hermenêutica e aplicação do
•direito. Porto Alegre, 1925, § 95, pàg. 102.

(17) CASTRO NUNES, Teoria c prática do Poder JaâicUrto, ed.
«Rsv. For.», Rio, 1943, pág. 320.
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da República pode vir a ser revogada pelo Parlamento.
Não se excetuam nem os decretos-leis previstos no art. H
(organização do governo e da administração federal, cornando supremo e organização das forças armadas), pois a
faculdade ali conferida ao Chefe do Estado de legislar
sobre a matéria não é privativa, mas cumulativa. O advérbio
livremente, usado no texto, não significa privativamente, nem
exclusivamente; significa somente que o Presidente, para
expedir aqueles decretos-leis, não depende do Parlamento,
mas isso não exclui o poder do Parlamento de os revogar.
O Conselho da Economia Nacional
12. Mais discutível, porém, é a faculdade conferida
ao Conselho da Economia Nacional, mediante aprovação do
Presidente da República, nos arts. 61, b e c, e 62. Dizem
esses dispositivos :
«São atribuições do Conselho da Economia Nacional:. . .
b) estabelecer normas relativas à assistência prestada pelas
associações, sindicatos ou institutos; c) editar normas reguladoras dos contratos coletivos de trabalho entre os sindicatos da mesma categoria da profissão ou entre associações
representativas de duas ou mais categorias». Essas normas
«só se tornarão obrigatórias mediante aprovação do Presidente da República».
O desembargador SEABRA FAGUNDES entende que se
trata, no caso, de função legislativa. ( 1 8 ) Quer-nos parecer,
porém, que a atribuição de que tratam os dispositivos em
exame é de natuieza regulamentar.
(18) MIGUEL SEABRA FAGUNDES, O controle dos aios administrativos pelo poder judiciário. Rio, 1941, pág. 28, nota 1: «De colaboração com o Conselho da Economia Nacional pode o presidente converter em texto de Itíl normas que aquele elabore...».
PONTES DE MIRANDA não deixa bem claro o seu pensamento a
respeito (Comentários à Constituição Federal de 10 de nov&nibro de 1937,
vol. I, Rio, 1938, págs. 326 e 327).
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Em primeiro lugar, não se compreende que a Constituição, havendo usado, em outros dispositivos, com impressionante uniformidade, as designações de lei e decreto-lei
paia designar as disposições de caráter legal, fosse empregar
c termo norma no mesmo sentido e cem o mesmo alcance
de lei e decreto-lei.
Além disso, como se vê do art. 63, o Conselho da Economia Nacional só poderá ter «poderes de legislação sobre
algumas ou todas as matérias de sua competência», quando
assim resolver o povo em plebiscito especial. Não é lógico
que, tendo a Constituição exigido a sanção presidencial para
a legislação emanada do Parlamento, que é órgão legislativo
por força da própria Constituição, pretendesse dispensar a
sanção presidencial, quando mais tarde se viesse a atribuir»
função legislativa ao Conselho da Economia Nacional. É de
se supor, portanto, que a sanção presidencial será exigida,
quando tais poderes legislativos forem outorgados, mediante
plebiscito, àquele órgão de representação profissional. Portanto, enquanto tal plebiscito não se realizar, e com resultado
favorável, não se deve entender que as normas que, ordinariamente, pode o Conselho editar, mediante aprovação do Presidente, sejam desde já normas legislativas, isto é, leis no
sentido formal.
Além disso, como se vê da enumeração contida no
a r t . 61, o Conselho colabora na elaboração das leis incumbidas ao Parlamento e que interessem à produção nacional
(letra d) . Idêntica colaboração presta ele ao Presidente da
República, quando tiver este de expedir decretos-leis sobre
as mesmas matérias, nos períodos de recesso do parlamento
ou de dissolução da Câmara dos Deputados (art. 13, paiagrafo único) . Portanto, quando se trata de lei, seja do
Parlamento, seja do Presidente, a colaboração do Conselho
já está prevista em disposições outras, sendo de concluir-se,
por conseguinte, que os arts. 61, b e c, e 62 tratam da colaboração do Conselho com o Presidente, não em matéria lê-
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gislativa, mas em matéria regulamentar. A colaboração do
Conselho é, portanto, ou de natureza legislativa, nos casos
do art. 61, d, e do art. 13, parágrafo único, ou de natureza
regulamentar, nos casos do art. 61, b e c, e art. 62.

e aprovadas pelo Presidente da República são de natureza
regulamentar e não legal. É esta, aliás, a opinião autorizada
do ex-ministro FRANCISCO CAMPOS. ( 1 9 ) Por essa razão,
estão por igual subordinadas às leis, cujas disposições não
poderão contrariar.

A mesma conclusão nos leva o exame do a r t . 38, que
define o poder legislativo: «O Poder Legislativo é exercido
pelo Parlamento Nacional, com a colaboração do Conselho
da Economia Nacional e do Presidente da República, daquele mediante parecer nas matérias de sua competência consultiva e deste pela iniciativa e sanção dos projetos de lei
e promulgação dos decretos-leis autorizados nesta Constituição» .
Desse dispositivo se vê:
l") que o Conselho da Economia Nacional colabora
na tarefa legislativa, emitindo parecer e não formulando
normas, e de tais pareceres cogitam exatamente o art. 61, d
(legislação do Parlamento), e 13, parágrafo único (legislação
do Presidente);
2") que o Presidente, ou colabora com o Parlamento
na tarefa legislativa, ou exerce ele próprio o poder legislativo, mas pela «promulgação dos decretos-leis autorizados»
da Constituição e não pela aprovação de 'fiormas formuladas
pelo Conselho da Economia Nacional;
3") que somente são órgãos legislativos o Parlamento
e o Presidente, não estando o Conselho incluído; ora, as
normas de que tratamos, embora tenham de ser aprovadas
peio Presidente, não são elaboradas por este, mas pelo próprio
Conselho, e o Presidente apejnas as aprove', do mesmo modo
que sanciona as leis; trata-se, pois, de atribuição do Conselho, e não do Presidente, mas o Conselho só terá funções
legislativas depois do plebiscito a que se refere o artigo 63.
Pelos motivos acima aduzidos, somos de opinião que as
normas elaboradas pelo Conselho da Economia Nacional

IV — CLASSIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DOS REGULAMENTOS
13. Os autores costumam distinguir três espécies de
regulamentos: regulamentos independentes, regulamentos de
execução, regulamentos delegados. São de Rui BARBOSA
estas palavras: «GNEIST, o grande mestre, na sua grande
obra de direito administrativo, divide as manifestações da
atribuição regulamentar em três ramos: decretos independentes, em que o poder executivo obra sobre si nos vários
domínios constitucionais da administração pública, ainda não
ocupados pela legislação; decretos executivos, cujo objeto é
a aplicação de normas gerais, enunciadas nas leis; decretos
autorizados por deliberação legislativa especial. (L'amminitraz. e. U dirit. amrninistr. inglese, trad. ital. v I,
p. 125)». (*>)
a) Os regulamentos chamados de execução são os que
a atual Constituição prevê no art. 74, a: «Compete privativamente ao Presidente da República. . . sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir decretos e regulamentos para sua execução». ( 2 1 ) Para expedir tais regula(19) « . . . as normas de competência do Conselho, a que se
referem as citadas letras b e c do a r t . 61, recaem no domínio do regulamento... Por conseguinte, em relação a essas matérias o Conselho
não exerce nenhuma função de caráter legislativo...» (O Estado
Nacional, 3" ed., Rio, 1941, pág. 86).
(20) Trabalho cit., na «Rev. For.», vol. 7, 1907, pág. 36.
( 2 1 ) A competência regulamentar do executivo é tradicional no
nosso direito público:
- Const. imperial: «São suas principais atribuições (do chefe do
poder 'executivo) . . . expedir os decretos, instruções e regulamentos
adequados à boa 'execução das leis» ( a r t . 102, 12) .
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mentos, não necessita o poder executivo de cláusula legislativa especial que lho autorize. Trata-se de uma competência
constitucional genérica e originária. A esta espécie de regulamento aplica-se integralmente o princípio da sua subordinação à lei. Qualquer de suas disposições que ofenda dispositivo da lei a que o mesmo se refere, ou de qualquer outra
lei, não pode ter aplicação.
b) Essa verificação de legalidade não pode, entretanto, ser tão rigorosa relativamente aos regulamentos autorizados ou delegados. É comum conterem as leis disposição
que confere ao poder executivo a atribuição de expedir-lhe
o respectivo regulamento. O julgamento da legalidade dos
regulamentos desse tipo depende essencialmente do alcance
dos termos da autorização.
Se a autorização contida na lei é pura e simples, isto
é, apenas para expedir o regulamento necessário à sua aplicação, então o controle da legalidade do regulamento, que
for baixado, há de ser tão rigoroso como o dos regulamentos
chamados de execução e decretados independentemente de
cláusula legislativa especial que os autorize. É que, em tais
casos, a disposição legal autorizativa é inteiramente inócua,
porque apenas reproduz a atribuição constitucional originária
e genérica do poder executivo para regulamentar as leis.
Com ela nada se acrescenta à competência já outorgada pelo
texto constitucional. Ainda que determinada lei não contenha semelhante disposição, o regulamento pode ser baixado
do mesmo modo, com fundamento exclusivo no art. 74, a,
da Constituição.
Entretanto, se a autorização contida na lei é mais
ampla, deixando certa margem de arbítrio ou discrição ao
- Const. de 1891: «Compete p-ivath-amente ao Presidente c'a
República... expedir decretos, instruções e regulamentes para sua fiel
execução» (das leis) (art. 48, 1 ) .
— Const. de 1934: «Compete privativamente ao Presidente da
República. . . expedir decretes e regulamentos para a sua fiel execução»
(das leis) ( a r t . 56, 1°).
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poder executivo, o exame da legalidade do regulamento expedido nessa conformidade terá de ser mais benevolente.
É que não seiido proibida a delegação do poder legislativo,
mas ao contrário permitida expressamente no texto constitucional (art. 12), as autorizações do tipo de que ora nos
ocupamos são verdadeiras delegações. Se nessa delegação
foi instituído um campo de ação discricionária ao poder executivo, as disposições por ele decretadas no uso dessa discrição delegada são verdadeiras normas legais. Tais normas
não poderão ser impugnadas em face de outra lei anterior,
porque esta se considerará derrogada na parte em que colidir
com os preceitos regulamentares contidos na delegação. (22)
Nestas circunstâncias, é, pois, imprescindível que o poder
executivo, ao baixar o regulamento, invoque expressamente
a disposição legal que tiver operado a delegação de que
tratamos. Se no regulamento só se invoca a competência
regulamentar genérica do art. 74, a, da Constituição, é de
entender-se que o poder executivo não se prevaleceu da
delegação contida na lei e, portanto, o regulamento expedido
é de mera execução e não regulamento delegado.
Não podem, porém, os regulamentos desta espécie colidir com disposições da própria lei, que os autoriza, porque
a lei e o respectivo regulamento se reputam um corpo único,
um texto orgânico, no qual uma das partes não deve estar
em contradição com a outra. Pode ocorrer, entretanto, que
a cláusula de autorização faculte ao poder executivo fixar
a data em que alguma disposição da lei comece a vigorar.
Neste caso, se o regulamento contém norma contrária àquela
(22) Suponhamos que uma lei enumere taxativamente os casos
em que pode o funcionário público ser demitido. Uma nova lei, regulando a matéria, contém disposição expressa, declarando que o regulamento estabelecerá os casos de demissão de funcionário. Não pode esse
regulamento, expressamente autorizado, adotar enumeração diversa da
contida na lei anterior? Claro que sim. A revogação da lei anterior
terá sido operada em virtude de regulamento, mas não por força dele
e sim por força da lei nova.
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disposição e se não marcou a data do início da sua obrigatoriedade, prevalece o regulamento; é que, nesta hipótese,
não ocorre colisão, pois a norma legal ainda não obriga, é
como se ainda não estivesse escrita. ( 2 3 )

apenas sobre a substância e os princípios, a matéria que
constitui o seu objeto. O Poder Executivo expedirá os regulamentos complementares».

Em resumo: se a autorização para expedir regulamento,
contida em qualquer lei, confere certo campo de ação discricionária ao poder executivo, a verificação da legalidade das
normas regulamentares que forem expedidas na conformidade
dela depende do exame dos limites da cláusula de delegação.
Se foi baixado dentro dêssec limites o regulamento é válido;
SP os excedeu, não é aplicável 'nas disposições que os transir,'seram. Também se consideram limites as demais cláusulas
da mesma lei que confere °. autorização, dada a exigência
de que a lei e o regulamen f o formem um corpo sistemático,
sem contradições intrínser.ao.
Os critérios são idênticos aos que vigoram em relação
à legislação delegada, pois è de delegação que se trata no
caso que examinamos. Assim, outros preceitos devem sei
observados. Por exemplo, qualquer lei posterior pode limitar
a autorização contida na anterior, ou porque assim disponha
expressamente, ou porque regule a matéria que estava compreendida na autorização.
c) No regime da atual Constituição, quando a lei for
de iniciativa do Parlamento, deve ela conter com bastante
amplitude, autorização do género acima examinado. É o
que resulta do artigo 11 . «A lei, quando de iniciativa do
Parlamento, limitar-se-á a regular, de modo geral, dispondo
(23) Exemplo de disposição legal de vigência subordinada ao
regulamento e, ao mesmo tempo, conferindo delegação ao executivo é
o Decrcto-lei n" 1.523, de 18/8/1939, referente a um dos artigos da Lei
do Serviço Militar: «O direito a perceber 2/3 dos vencimentos ou remunerações, previsto no a r t . 224 de Decreto-lei n" 1.187, de 4 de abril
de 1939, só será assegurado ao empregado, operário eu trabalhador
nacional, quando entrar cm vigor o regulamento da nova Lei do Serviço
Militar, e de acordo com o que nele se dispuser».

Esta disposição, como observa PONTES DE MIRANDA,
presta-se a controvérsias, dada a imprecisão do seu texto.
Nunca se pode saber exatamente que é a substância e que
são os princípios da matéria objeto da lei. ( 2 4 ) Sabe-se,
de modo geral, que, em face desse dispositivo da Constituição, não deve o Parlamento, nas leis de sua iniciativa,
descer a detalhes. Mas onde termina o substancial e começam
as minúcias l
A melhor solução é interpretar-se o citado art. 11 como
exigindo que as leis ali previstas contenham autorizações
amplas para o poder executivo. A situação é a mesma da
delegação contemplada no art. 12. Há, entre uma e outra
disposição, apenas diferença de grau: a delegação do art. 11
é menos ampla do que a do artigo 12. Mas não há qualquer
sanção para a inflação, por parte do Parlamento, da recomendação constante do art. 11 . Pelo menos, sanção jurídica.
Se o' Parlamento, em leis de sua iniciativa, desce a detalhes
que poderia abster-se de regular, não poderá o poder executivo, ao expedir os regulamentos complementares, contrariar
as disposições legais. As normas regulamentares que o fizessem seriam inaplicáveis.
A sanção que a Constituição prevê para a infração do
art. 11 é de natureza política. Em primeiro lugar, pode o
Presidente da República substituir o projeto de iniciativa do
Parlamejnto por um projeto governamental (art. 64, § 2") .
( 2 4 ) Comentários à Constituição Federal de 10 de novembro de
1937, vol. I, Rio, 1938, págs. 320-1. "Em vez de um preto, que é o
da l e i . . . e um branco que o Poder Executivo, com os regulamentes,
preenche, o art. 11 estabelece um problema sutil, tal a zona cinza em
que importa a adcção dos dados conceptuais de «substância» e de
«princípios» ( p á g . 321).
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Em segundo lugar, pode vetá-lo, total ou parcialmente
(art. 66) . Se o Presidente não tiver substituído o projeto,
ou o seu veto houver sido removido, pode ainda derrogar ou
revogar a lei, durante o recesso do Parlamento :^e a matéria
for das compreendidas na competência legislativa originária
que lhe outorga o art. 13. Sc nenhum desses recursos for
eficaz, é porque haverá uma crise entre o Presidente e o
Parlamento (crise, aliás muito difícil de ocorrer no sistema
da Constituição), e então as soluções jurídicas serão inadequadas para resolvê-la.

neste trabalho, exame mais amplo do problema. ( 2 t ) ) Entretanto, cumpre, a respeito desses regulamentos autónomos,
enunciar algumas ideias gerais que os abrangem, e que já
foram desenvolvidas.

Arguir de inconstitucional uma lei do Parlamento porque disponha sobre detalhes, em desacordo com a recomendação do artigo 11, é que não nos parece viável, em face
da generalidade e imprecisão com que está redigido esse dispositivo. O art. 11 contém uma pura recomendação e, como
tal, o seu alcance é apenas político e não jurídico. Os regulamentos complementares, a que o texto se refere, estão sujeitos às mesmas regras dos regulamentos de execução
e dos regulamentos delegados. A legalidade de tais regulamentos depende do exame das disposições da lei regulamentada, em cujo âmbito se devem conter.
d) Resta ainda falar dos regulamentos chamados autónomos, ou seja, segundo a definição de GNEIST, reproduzida por Rui BARBOSA no trecho já transcrito, aqueles «em
que o poder executivo obra sobre si nos vários domínios da
administração pública, ainda não ocupados pela legislação».
É principalmente em tais regulamentos que se manifesta
aquele espírito de autoridade a que se refere HAURIOU. ( 2 5 )
A questão oferece algumas dificuldades no tocante ao
uso do poder de polícia que confere ao executivo esfera
maior de atuação discricionária para resguardar a segurança, a saúde e o bem-estar da colelividade. Não cabe,
(25)

Op. c/f., págs. 35-71.

Em primeiro lugar, se a matéria, por força de preceito
constitucional, deve ser regulada por lei, o regulamento
autónomo não a pode suprir. Em segundo lugar, se já existe
lei sobre a matéria, tem o regulamento de conformar-se com
as suas disposições.
A questão se complica quando nem a Constituição exige
lei para determinada matéria, (nem existe ainda lei que sobre
ela disponha. Em tais casos o regulamento é válido, se
não contraria qualquer princípio constitucional, pois nem à
lei se permite que infrinja a Constituição, a não ser na hipótese do parágrafo único do art. 96, quando a inconstitucionalidade tiver sido removida por aprovação qualificada do
Parlamento.
H. No tocajnte ao princípio geral da submissão do
regulamento à lei, exceção feita dos regulamentos delegados,
em que é decisivo o exame da cláusula legal de autorização,
é oportuno recordar os critérios apontados por PIMENTA
BUENO. Segundo esse tratadista clássico do nosso direito
público, o poder executivo, no uso da sua atribuição regulamentar, comete «grave abuso em qualquer das hipóteses
seguintes»: l" em criar direitos, ou obrigações novas, não
estabelecidas pela l e i . . . ; 2" em ampliar, restringir ou modificar direitos ou obrigações...; 3" em ordenar, ou proibir o
que ela não ordena, ou não proíbe...; 4" em facultar, ou
( 2 6 ) «L'exprcssion policc designe l'cnscmblc dcs scrviccs organiscs
ou dcs mesures prcscrites cn vuc d'assurcr Ic mainticn de 1'ordre et de
Ia salubrité à l'intérieur du pays... Lês ponvoirs de police di:s administratcvrs sont limites par tcs lois qui lês leur assigneni. C'est une
réglc de notre droit public qu'aucuni ordrc ne puisse étre donné, qu aucunc
défcnse ne puisse être faite par !''administration qifcn aplication d'un
texte législatif». (H. BERTHÉLEMY, Traité élémcnfairc de droit adminhtrctif, 8' ed., Paris, 1916, págs. 227 c 2 2 8 ) .
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proibir, diversamente do que a lei estabelece...; 5" finalmente, em extinguir ou anular direitos ou obrigações. . .» ( 2 7 )
CARLOS MAXIMILIANO, consubstanciando êítes mesmos
princípios e observações de outros autores (EsMEiN, GOODNOW, RACIOPI BRUNIALTI, DUGUIT, BARBALHO, FILINTO
BASTOS, RIBAS, RODRIGUES DE SOUSA), apresenta o seguinte
quadro de limitação do poder regulamentar:
«O seu dever» (do executivo) «é cumprir, e não fazer
a lei. Daí se deduzem, quanto ao poder regulamentar, várias
restrições:
a) Não cria direitos nem obrigações não estabelecidas
implícita ou explicitamente em lei.
b) Não amplia, restringe ou modifica direitos, nem
obrigações. Apenas desenvolve e completa em particularidade as regras estabelecidas pelo Congresso.
c) Fica inteiramente subordinado à lei. Não faculta,
ordena ou proíbe senão o que ela, em termos amplos, facultou,
ordenou ou proibiu.
d) Não extingue direitos nem anula obrigações dos
cidadãos em geral.
e) Limita-se a desenvolver os princípios e a completar
a sua dedução, a fim de facilitar o cumprimento das leis;
não deve estabelecer princípios novos.
/) Não cria empregos, nem fixa, eleva ou diminui vencimentos, institui penas, emolumentos ou taxas, se(não quando
expressamente autorizado pelo Congresso.
g) Não revoga, nem contraria a letra nem o espírito
da lei.
h) Quando esta determina a forma que deve revestir
um ato, o regulamento apenas indica a maneira de cumprir
aquelas formalidades; não institui outras novas.
( 2 7 ) Direita público brasileiro c análise da Constituição do Império. Rio, 1857, § 326, pág. 237.

i) Suspende ou adia a execução da lei somente quajndo
esta o autoriza explicitamente.
Se o executivo transgredir qualquer das nove regras aqui
enunciadas, o regulamento não terá força obrigatória e será
repelido pelos tribunais». ( 2 8 )
Estas regras são ainda aplicáveis. Apenas onde o excerto se refere a Congresso diga-se lei, pois não é mais o
parlamento, conforme já se acentuou, o único órgão legislativo na Constituição de 1937.
15. Que o regulamento que contraria disposições legais,
ou que exorbite da autorização concedida em lei ao executivo possa deixar de ser aplicado pelos órgãos judiciários
é princípio que não comporta a menor dúvida. ( 2 9 ) Mas
pode a autoridade administrativa deixar de aplicar o regulamento por motivo de ilegalidade ?
Esta questão é mais complexa. Desde que o regulamento é editado pelo Presidente da República, que é a «autoridade suprema do Estado» e que «promove e orienta a política legislativa de interesse nacional e superintejnde a administração do país» (art. 73), parece, à primeira vista, que
nenhuma outra autoridade administrativa pode negar-lhe
cumprimento. Aos prejudicados cumpre recorrer à justiça
para anular a decisão proferida de acordo com disposições
regulamentares ilegais.
( 2 8 ) Comentários à Constituição Brasileira, 3" c d . , Porto Alegre,
1929, n" 342, págs. 542-3.
( 2 9 ) Sobre a matéria deste artigo, vejam-se, além dos autores
já citados nas outras notas, os seguintes: CLÓVIS BEVILÁQUA, Teoria
geral do direito civil, 2" ed., Rio, 1929, págs. 13-18; TEMÍSTOCLES
CAVALCANTI, Instituições de direito administrativo brasileiro, vol. I,
Rio, 1936, oágs. 123 ss.; ANTÓNIO JOAQUIM RIBAS, Direito Administrativo brasileiro, Rio, 1866, pág. 199 ss.; ARAÚJO CASTRO, A nova
Constituição brasileira, Rio, 1935, pág. 223; HERMES LIMA, Introdução
à ciência do direito, 2" ed., 1934, cap. X, págs. 114 ss.; H. BERTHÉLEMV, Traíté élémcntairc de droit administratif, 8' e d . , Paris, 1916,
págs. 13 ss.; e os demais comentários existentes sobre as nossas constituições.
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A Constituição de 1934 havia atribuído ao Senado Federal uma competência até então desconhecida no nosso
direito administrativo: a de «examinar, em confronto
com as respectivas leis, os regulamentos expedidos pelo Poder
Executivo, e suspender a execução dos dispositivos ilegais»
(art. 91, I I ) . Essa providência visava obstar aos inconvenientes do regime do controle puramente judicial, pois, como
é sabido, o judiciário só decide in casu, não podendo dispor
genericamente para outros casos além do que foi objeto da
decisão. Idêntico propósito inspirou a disposição do art. 91,
III, da mesma Constituição, que facultou ao Senado «suspender a execução, |no todo ou em parte, de qualquer lei ou
ato, deliberação ou regulamento», quando declarados inconstitucionais pelo judiciário. Sempre que o Senado usasse dessas
atribuições, o regulamento tornar-se-ia inaplicável, tanto para
os juizes como para a administração em geral, não mais em
virtude da sua ilegalidade ou inconstitucionalidade, mas por
força da suspensão determinada pelo Senado. À ilegalidade
ou incojnstitucionalidade seria a causa dessa suspensão, mas
o regulamento deixaria, daí por diante, de ser aplicável por
motivo da suspensão e não da causa que a teria determinado.
Na Constituição atual, não há nenhum órgão com essa
atribuição, e não pode o judiciário, por imposição da natureza específica das suas decisões, declarar inaplicável um
regulamento a outros casos semelhantes ao que porventura
tiver julgado. Portanto, o regulamento, mesmo ilegal, obriga
as autoridades administrativas inferiores e só pode ser suspejnso ou revogado pela autoridade que o expediu.
Esta solução, entretanto, não parece aplicável ao caso
em que o ato da autoridade administrativa possa ser qualificado crime. É o que prescreve RIBAS: «Na jurisprudência
francesa, os regulamentos opostos às leis não são obrigatórios» (DuFOUR, tít. l", cap. l'-', n" 5 1 ) . O mesmo entre
nós se deve entender, quando a antinomia entre a lei e o
regulamento é manifesta, de sorte que a autoridade executora

se ache colocada na alternativa de executar a lei e violar o
regulamento, ou de executar o regulamento e violar a lei.
Deve ela então demorar a execução para representar a este
respeito (Cód. Crim., art. 155, in f i n e ) , e em último caso
deixar de executá-lo (Cód. Crim., arts. 142 e 143. . . ) » . ( 3 0 )
Essa restrição pode ser admitida em face do Código
Penal vigente (Decreto-lei n" 2.848, de 7 de dezembro
de 1940), cujo artigo 19 dispõe: «Não há crime quando o
agente pratica o f a t o . . . em estrito cumprimento de dever
legal...» A execução de regulamento ilegal poderia não
servir de escusa. Tanto mais que o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, no art. 224, II, declara
dever do servidor «cumprir as ordejns dos superiores, representando quando forem manifestamente ilegais». A hipótese
entretanto, é muito rara, porque é necessário: l") que o
dispositivo regulamentar seja manifestamente ilegal, e 2") que
a prática do ato por ele determinado possa acarretar responsabilidade criminal.
Com esta única restrição, parece-nos que a autoridade
administrativa inferior não pode negar aplicação, por motivo
de ilegalidade, a regulamejhto emanado de autoridade superior.
V — CONCLUSÃO
16. As considerações deste comentário referem-se às
leis federais e aos regulamentos expedidos pelo Presidente
da República. Não tratamos do assunto na órbita estadual,
nem das instruções da competência dos ministros ou de autoridades inferiores. Esta matéria será possivelmente objeto
de outros trabalhos.
As presentes observações podem ser resumidas nos seguintes itens:
(30)

Direito administrativo brasileiro, Rio, 1866, págs. 240-1.
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I - - Subsiste, entre nós, a hierarquia entre lei e regulamento.

V - - Os «regulamentos complementares» a que se refere o artigo 11 da Constituição estão sujeitos às mesmas
regras que governam os regulamentos de execução e os regulamentos delegados.

II - Tejndo o Presidente da República, além das atribuições do poder executivo, competência legislativa originária,
a invocação da competência constitucional em virtude da qual
expede normas é que permite classificá-las como legais ou
regulamentares.
III - - Nos regulamentos autorizados em disposição especial de lei, é indispensável a menção dessa autorização
para que o regulamento possa ser interpretado com menos
rigor do que os expedidos em virtude da competêjncia regulamentar genérica estabelecida no art. 74, a, da Constituição. ( 3 1 )
IV - - As normas a que se referem os arts. 61, b e c,
e 62 da Constituição são regulamentares e não legais.
( 3 1 ) A Circular n" 6/40, de 12 de agosto de 1940; do Presidente
da República, -estabelece diversas regras para redação dos preâmbulos
de decretos-leis e de decretos (Diário Oficial, de H/8/40, pág. 14.44&
t na «Revista do Serviço Público», setembro d'e 1940) .
Esta circular, entretanto, como se vê do seu texto adiante, era
incompleta, porque não p-evia como casos especiais es dos arts. 12,
13 e 14 da Constituição:
«Normas, ctc.
Preâmbulos dos decretos-leis e dos decretos executivos.
I — Dos decretos-leis:
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 180 da Constituição,
Decreta:
II — Dos decretos executivos:
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição,
Decreta:
III - - Dos d?cretos-leis e dos executivos, quando
baixados na conformidade das competências definidas nas
letras b, c, c, f, g (última parte), ;', k, m e n, terão, no
preâmbulo, a indicação conveniente ern lugar da letra a do
artigo 74 ou do artigo 180.

VI - - As autoridades administrativas, em regra, não
podem negar aplicação, por motivo de ilegalidade, a regulamentos emanados de autoridade superior.
VII - - O poder judiciário deve, em todos os casos submetidos ao seu exame, negar aplicação aos regulamejntos
ilegais ou inconstitucionais.
VIII - - Os regulamentos declarados inconstitucionais
pelo poder judiciário não podem ser «confirmados» pela via
excepcional do a r t . 96, parágrafo único, da Constituição.

DEPARTAMENTO DE IIVPRENSA NACIONAL
RIO DE JANEIRO — BRASIL — 1958

