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APRESENTAÇÃO 

(Ronald Sharp Junior) 

 

Senti-me muito honrado com o convite para apresentar este novo trabalho de Marcelo 

Maciel Ávila, expoente da nova geração de juristas brasileiros. 

 

Certamente, repetirá o autor o sucesso alcançado em suas obras anteriores, as quais me 

seduziram a conhece-lo pessoalmente, permitindo-me, assim,  partilhar de seu cabedal 

intelectual e ser beneficiário de demanda intentada em meu favor.  

 

Não é sempre que temos a oportunidade mostrar ao público leitor uma obra com o quilate 

e a qualidade que insistem em ser o timbre dos feitos do autor. Neste livro, o autor se 

coloca  à serviço da experiência e da prática do direito. 

 

A obra reúne estudos acerca de questões momentosas ligadas ao Direito Público. Nota-se, 

no correr da pena do autor, a constante preocupação com os direitos e garantias 

fundamentais. É dele a firme convicção de que o “direito adquirido  por ser assim um 

direito, não é dirigido “contra” alguém ou contra a constituição, mas simplesmente em 

favor de seu detentor (...)”. 

 

O livro tem uma abordagem elegante, vigorosa e direta, que exprime a clareza e a solidez 

das idéias do autor. Visa a esclarecer, enriquecer e, sobretudo, solucionar com técnica e 

elevado senso de justiça as questões levantadas. 

 

Nessa perspectiva, oferece o autor significativa parcela de contribuição para o 

aperfeiçoamento da ordem jurídica, mediante análise cuidadosa e segura de temas 

relevantes. São assuntos atuais e de grande interesse para aqueles que lidam com o Direito 

Público. 
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O  livro tem ainda o mérito de reunir artigos já publicados, os quais, quando veiculados 

apenas em revistas e periódicos jurídicos, não são adequadamente fichados ou catalogados.  

Consegue-se, com isso, proporcionar maior proveito e superar a natural dispersão das 

publicações periódicas. 

 

Daí por que é com grande satisfação que apresento esta obra, expressando estas breves 

palavras  o que fielmente penso dela e de seu autor.  

 

Ronald  A. Sharp Junior 

Membro do IAB, Professor de Direito Civil e Comercial e autor de diversas obras 

jurídicas 
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PREFÁCIO 

(Oswaldo Henrique Freixinho) 

 

Diante das vertiginosas transformações da vida comunitária, os estudiosos do 

Direito oxigenam a exegese de dispositivos legais, provocando a adaptação da 

jurisprudência e a alteração das leis. 

 

E isto é justificável e desejável, porquanto a constante 

modificação das relações sociais, matizadas por multifárias   ambiências e pelos 

avanços tecnológicos, exige do intérprete perene trabalho de construção e 

retoques do arcabouço jurídico de um país, nunca pronto e acabado. 

 

Como se sabe, uma norma jurídica é uma partícula de 

vida humana objetivada, devendo, portanto, ser aplicada a situações emergentes 

até não imaginadas pelos legisladores, mediante elastério preservador e 

revitalizador, sempre em consonância com o sistema que integra. 

 

Por isso, com muita satisfação, tenho a honra de prefaciar 

esta obra (mais uma), do já brilhante Advogado MARCELO R. A. MACIEL 

AVILA, reunindo, in ESTUDOS EM DIREITO PÚBLICO, artigos publicados 

nas áreas de Direito Administrativo, Constitucional, Previdenciário e Tributário. 

 

É claro que, como todo trabalho, está sujeito a 

enriquecimento técnico, críticas e divergências. 

 

Todavia, a par do seu inegável valor intrínseco, a obra 

espelha relevantes contribuições para o aprimoramento e, sobretudo, para a 

democratização do Direito Público. 
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Depreende-se que o autor, na esteira dos grandes juristas 

pátrios, repele, por exemplo, a especiosa manipulação da Lei Básica e das leis 

ordinárias, pelo governo federal, ao sabor de suas conveniências. 

 

E a democratização do Direito Público será alcançada, 

primacialmente, pela fiel e escrupulosa interpretação da Constituição Federal e 

pela abolição dos injustificáveis privilégios da Administração Pública. 

 

Costumeiramente, o Governo coloca em vigência 

dispositivos inconstitucionais, acarretando o ajuizamento de milhares de ações e 

a atrofia do Poder Judiciário, certamente confiante nos “frutos” que colherá 

durante a longa via crucis que seu privilégios processuais impõem ao cidadão. 

 

Veja-se que o prejudicado leva muitos anos para obter 

uma decisão definitiva a seu favor, quer em razão do malsinado duplo grau 

obrigatório de jurisdição, quer pelos prazos especiais (?), quer pelo recurso 

voluntário no processo de cognição, quer pela fase de execução, quer pelos 

recursos e duplo grau no processo de execução, quer, enfim, pela sobrecarga do 

judiciário. 

 

Após todo esse penoso caminho, o sobrevivente ou seus 

familiares deparam-se com a imoral contingência de entrar na fila do 

famigerado precatório, o que mais estimula o advento de atos arbitrários, ilegais 

e/ou inconstitucionais, pois os nefastos efeitos financeiros da bomba plantada só 

eclodirão em governos futuros e serão imputados à “incompreensão” do 

judiciário. 

 

Ora, se é inadmissível a ilação de que o Governo deflagra 

projeto de emenda constitucional ou de lei sem criterioso e profundo exame, por 

seus juristas, da constitucionalidade e da legalidade, surde inarredável a 
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inferência de que age assim no corrimão de seus objetivos auferíveis, por muito 

tempo, como tem certeza, diante do emperramento – provocado – do judiciário, 

sob a condenável estratégia de que os fins justificam os meios. 

 

Pior ainda: alegando prejuízo à governabilidade (?), 

falaciosamente joga a mídia e o povo contra o Poder Judiciário, quando este 

coarcta a inconstitucionalidade e a ilegalidade. 

 

Urge, portanto, clamar sempre pela escorreita 

observância à Lei Fundamental, contra as ilegalidades, pela abolição de prazos 

especiais, de duplo grau obrigatório de jurisdição, de recursos protelatórios, de 

recurso em embargos à execução, de intimação pessoal e de extirpação do 

precatório, este, mediante emenda constitucional. 

 

Enquanto este desequilíbrio entre o mais forte – Poder 

Público – e o mais fraco – cidadão – não for concreta e definitivamente afastado 

pela consciência nacional, a democratização do Direito Público será visão 

onírica. 

 

Neste diapasão, o autor, no mínimo, sacode espíritos e 

alerta a comunidade jurídica, abordando importantes temas, como direitos e 

garantias fundamentais, cláusulas pétreas, direito expectativo, irretroatividade 

das leis, norma constitucional inconstitucional, flagrante inconstitucionalidade 

da pretensa contribuição previdenciária dos aposentados, diferenças entre 

aumento, revisão e remuneração salarial, direito adquirido, etc. 

 

Aliás, o sovado argumento de que não existe direito 

adquirido contra a Constituição, deve ser entendido não no sentido pernicioso e 

paradoxal usual, e sim na acepção de que todo direito adquirido é conforme a 

Constituição, em decorrência de seus princípios expressos e implícitos. 
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Por outra face, o contraditório, a ampla defesa e o 

equilíbrio entre as partes, não podem ser princípios apenas virtuais, mas reais, e 

a cada momento preservados e concretizados, inclusive e principalmente 

quando num dos pólos da relação processual está um ente público. 

 

Finalmente, se bem perscrutada, da presente obra 

resultará a constatação de que, direta, ou indiretamente, o autor enfoca 

transcendentais facetas, como as que explicito, por reputá-las afinadas com os 

entendimentos por ele esposados. 

 

Além disso, MARCELO R. A. MACIEL ÁVILA é 

Advogado militante, com experiência plasmada nos inúmeros embates forenses, 

principalmente em face da União e dos demais entes públicos. 

 

Aos estudiosos, portanto, recomendo a leitura dos artigos 

do autor, coligidos neste livro. 

 

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2002. 

 

 

Oswaldo Henrique Freixinho   

é Procurador Federal Aposentado e Juiz de Direito no Rio de Janeiro. 
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Servidor Público. Transposição para o Regime Estatutário. Direito à 

Contagem do Tempo  de Serviço Insalubre Prestado sob o Regime 

Celetista. Acréscimo de 20%(mulher) e 40% (homem)1. 

 

 

1. Da hipótese; 2 Desnecessidade de Lei Complementar; 3. Injustificada 

resistência;  4. Momento do exercício do direito;  5. Conclusão. 

 

1. DA HIPÓTESE 

 

Muito já se discutiu acerca do assunto. Restando hoje, porém,  pacificado pelo 

Supremo Tribunal Federal o entendimento segundo o qual  é direito do servidor 

a contagem do tempo de serviço prestado sob o regime celetista para todos os 

fins, até o advento da Lei  8.112/90. 

 

Após inúmeras decisões dos Tribunais Regionais Federais e do próprio STJ, 

coube ao Supremo Tribunal Federal a palavra final sobre o thema, concluindo a 

Corte Constitucional pelo direito à contagem do tempo celetista para qualquer 

fim.     

 

Confira-se:                                 

EMENTA: Administrativo. Servidores públicos. Ex-celetistas. 

Regime Jurídico Único. Contagem de tempo de serviço anterior ao RJU para 

efeito de anuênio e licença prêmio. Precedentes. Recurso  

conhecido e provido. (RE 222029-AL; 2ª Turma Min. Nelson Jobim, DJ 

05.03.99, j. em 11.12.1998;  

 

                                                           
1 Publicada na Revista LEX Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal  2002 
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EMENTA: SERVIDORES CELETISTAS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. 

TEMPO DE SERVIÇO. APROVEITAMENTO PARA FINS DE ANUÊNIO. 

LEI Nº 8.112/90, ARTS. 100 E 243. LEI Nº 8.162, ART. 7º. VETO. 

 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 209.899-0, Relator Ministro 

Maurício Corrêa, sessão de 04.06.98, firmou orientação de que, ao tempo em 

que sobreveio a Lei nº 8.162/91 que alterou a regra do art. 100 da Lei nº 

8.112/90, a qual previa o direito à contagem do tempo de serviço público 

federal para todos os efeitos já  se  havia  integrado ao patrimônio dos 

servidores ex-celetistas2,   o direito à referida contagem para fim de anuênio, 

na forma prevista no art. 67 da mesma lei; e  que o veto aposto pelo Presidente 

da República ao art. 243 do referido diploma, que estabelecia o aproveitamento 

do tempo de serviço para a percepção de vantagens funcionais, mantido pelo 

Congresso Nacional, não afasta a aludida pretensão por parte  dos mencionados 

servidores. Recurso extraordinário não conhecido.( RE 275753/CE, 1ª Turma. 

Min. Ilmar Galvão)grifo nosso. 

 

Confira-se: 

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO EX-

CELETISTA. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB 

CONDIÇÕES INSALUBRES. DIREITO ADQUIRIDO. 

 

- À época da implantação do Regime Jurídico Único – Lei 8.112/90, cujas 

disposições incidem tão-somente sobre o tempo de serviço prestado sob a sua 

égide, o direito do servidor de computá-lo com acréscimo, já  se encontrava 

incorporado ao seu patrimônio. 

 

- A não observância da legislação vigente à época, constitui violação ao direito 

individual insculpido no art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. 

                                                           
2 Grifos não originais 
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- As certidões de tempo de serviço, portanto, devem, ser fornecidas de acordo 

com o dispositivo legal em vigor à ocasião em que o serviço foi  prestado ao 

órgão público, considerando-se o regime sob o qual  se achava subordinado o 

servidor. 

 

 - Apelações e remessa improvidas” 

( TRF 5ª reg. Juiz José Maria Lucena, 98.05.17310-0, j. 3.9.98;  DJ de 

25.09.1998) grifei. 

 

No aresto suso entendeu  o eg. Tribunal que o fato de não restar editada a Lei 

Complementar reclamada pelo art. 40 da CF não obstaria o direito à contagem e 

à respectiva certidão, tendo em vista que a referida LC diz respeito, tão 

somente,  ao tempo insalubre prestado já sob o regime estatutário e o caso, 

como em tela, diz respeito ao tempo insalubre prestado sob o regime celetista, 

que, por sua vez,  prescinde da edição de Lei. 

 

A questão veio a baila ainda no Superior Tribunal de Justiça, onde restou 

igualmente protegido o direito do servidor ex-celetista à contagem e à 

respectiva certidão. Vejamos a ementa: 

 

SERVIDOR PÚBLICO. EX-CELETISTA. CONTAGEM DE TEMPO DE 

SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES INSALUBRES. DIREITO 

ADQUIRIDO ENQUANTO CELETISTA. LEI DA ÉPOCA DO 

IMPLEMENTO DOS RESPECTIVOS REQUISITOS. 

 

1. Ao servidor que, quando celestista, teve incorporado ao seu patrimônio o 

direito à contagem de tempo de serviço com acréscimo legal pelo fato de 

exercer atividade insalubre, se reconhece o direito à Certidão de Tempo de 
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Serviço da qual conte o tempo integral que perfez sob o pálio da lei da 

época3. 

 

2. Recurso não conhecido. 

(RE 237.492-PB; 5ª Turma, STJ, rel Min. Edson Vidigal, dec. Unanime de 

16.05.2000, DJ 19.06.2000, grifei) 

 

2. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR 

 

Resiste a administração pública ao implemento desse direito sob o pálido 

argumento da inexistência de Lei Complementar de forma a regulamentar a 

prestação de serviço em condições insalubres sob o pálio do regime 

estatutário(lei 8.112/90). 

 

Sem discrepar, continuaram decidindo os Tribunais Regionais Federais 

 

CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. TEMPO 

DE SERVIÇO INSALUBRE PRESTADO SOB VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 

APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AOS CELETISTAS. 

CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO  SOB CONDIÇÕES 

INSALUBRES. POSSIBILIDADE. 

 

1. Havendo o impetrante, na qualidade de empregado de empresa pública, 

laborado sob condições insalubres, tem direito  à conversão do tempo de 

serviço segundo os critérios vigentes à época, para fins de obtenção da 

aposentadoria pretendida junto ao serviço público federal. 

 

2. Irrelevância da inexistência da lei complementar referida no art. 40, 

parágrafo único da constituição da república, posto referir-se a exigência, 

                                                           
3 Grifos não originais 
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tão-somente, ao serviço prestado sob a égide do regime jurídico único4, não 

se impondo relativamente ao período regido pela consolidação das leis 

trabalhistas-CLT. 

3. (...) (AMS 611 – AL.  j. em 12.02.98, rel. Juiz Geraldo Apolinário 3ª Turma., 

TRF 5ªreg.)_grifei. 

 

Nesse ponto,  totalmente desinfluente o óbice encontrado pela administração, 

eis que o que carece de regulamentação é o serviço insalubre prestado sob o 

regime estatutário e não aquele prestado sob o regime celetista, anteriormente á 

11.12.1990, data da edição da Lei 8.112. 

 

Veja-se  que in casu,  o respectivo adicional de 20% se mulher e 40% se 

homem incidirá apenas e tão-somente sobre o tempo de serviço  público 

celetista,  para o qual receberam o adicional de insalubridade, até o advento da 

lei 8.112/90.  

 

Não se trata aqui de defender a conversibilidade para períodos posteriores a 

11.12.1990, sendo certo que ai sim haveria necessidade da reclamada lei 

Complementar. 

 

Por tal razão,  inaplicável o óbice alegado pela União Federal no que tange a 

não regulamentação da questão.  Repita-se: a questão do tempo de serviço 

insalubre sob o império da CLT não carece de regulamentação e constitui 

direito inalienável do servidor, por já, de muito, incorporado ao seu patrimônio. 

 

3. DA INJUSTIFICADA RESISTÊNCIA e DIREITO ADQUIRIDO 

 

Entretanto, no momento da contagem do tempo de serviço para fins de 

aposentadoria, tal direito, que já se havia incorporado ao patrimônio jurídico 

                                                           
4 Grifos nossos para destacar 
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dos servidores através do ato perfeito e do direito adquirido, tem restado 

obstado pela INSTRUÇÃO NORMATIVA-SEAP nº 05 de 28 de abril de 

1999, cujo artigo 4º, veda, “a partir de  17 de dezembro de 1998, a contagem 

de qualquer tempo de contribuição fictício para efeito de concessão de 

aposentadoria”   Vejamos: 

 

Precisamente em 05 de outubro de 1988 foi promulgada a CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, onde está contemplado na 

Seção II – Dos Servidores Públicos Civis, o art.39, que restabelece o Regime 

Jurídico Único. 

 

Em 15 de dezembro de 1998, é publicado no DOU a   Emenda Constitucional nº 

20, que assim delimitou e resguardou direitos: 

 

Art. 1º parág. 10: A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de 

tempo de contribuição fictício; 

 

 art. 3º § 3º: São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas 

disposições constitucionais vigentes à data de publicação desta Emenda aos 

Servidores e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex - 

combatentes, assim como àqueles que já cumpriram, até aquela data, os 

requisitos para usufruírem tais direitos, observado o disposto no art.37, XI, da 

Constituição Federal5; 

 

É evidente que a lei não tem o condão de retroagir para prejudicar, cassar, 

macular, limitar o direito adquirido e ato jurídico perfeito e acabado. 

 

Malgrado possa a administração pública revogar seus atos por motivo de 

conveniência e oportunidade, bem como anular os atos praticados de forma 

                                                           
5 Grifos não originais 



 22 

ilegal ou fraudulenta, esse poder-dever não é ilimitado e deve, a teor do verbete 

473 da sumula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,  respeitar 

direitos adquiridos e ressalvar,  em todos os casos,   apreciação judicial. 

 

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de toda a doutrina do direito brasileiro 

e dos demais povos civilizados. À propósito é o  basilar o ensinamento de Caio 

Mário Silva Pereira6: 

 

‘Direitos Adquiridos. São os direitos definitivamente incorporados ao 

patrimônio do seu titular, sejam os já realizados, sejam os que simplesmente 

dependem de um prazo para o exercício, sejam os subordinados a uma 

condição inalterável ao arbítrio de outrem. A lei nova não pode atingi-los, sem 

retroatividade” 

 

O direito à contagem multiplicada do tempo de serviço insalubre no regime 

celetista se aperfeiçoou com a promulgação da lei 8.112/90, não podendo ser 

obstaculizada,  tendo em vista que o servidor se encontra protegido pelo direito 

adquirido e ato perfeito. 

 

Ora, se o direito conversão do tempo  de serviço insalubre concretizou-se 

incorporando-se ao patrimônio jurídico dos impetrantes ANTES de 17 de 

dezembro de 1998, e antes da edição da Instrução Normativa 05 de 28.04.1998, 

não se há de falar em vedação à contagem de tempo fictício, eis que tal vedação 

é projetada e dirigida  à situações futuras. 

 

OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO7, citando a lição de Léon de 

Duguit, afirma que “São insuscetíveis de serem apanhadas pela lei nova não só 

as situações subjetivas ou individuais, como outrossim os fatos realizados no 

passado, regidos pela lei em vigor no momento em que foram produzidos” ( 

 

                                                           
6 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de Direito Civil. 
7 RT 739/145. 
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REIS FRIEDE8 assevera que a acepção básica da denominação Direito 

Adquirido encontra berço na fundamental questão da irretroatividade das leis. E 

vai além, caracteriza como adquirido todo direito oriundo de ato jurídico 

perfeito ou da coisa julgada, por já se ter definitivamente incorporado ao 

patrimônio jurídico do indivíduo.  

 

E, não se pode negar, absoluta razão assiste ao ilustre magistrado federal, 

porquanto se o direito origina-se de a um ato perfeito, praticado de acordo com 

normas então vigentes, nova lei não poderá feri-lo; eis que não mais existindo a 

possibilidade de recurso, tal direito é incontestavelmente adquirido, 

inimaculável por qualquer outro ato.  

 

Frise-se que aqui tem-se clara a noção de direito adquirido adotada pelo 

ordenamento jurídico pátrio, que o fez adotando a teoria de GABBA, segundo 

a  qual “É adquirido todo direito que seja conseqüência de um fato idôneo a 

produzi-lo, em virtude da lei do tempo em que esse fato foi realizado, embora  a 

ocasião de o fazer valer não se tenha apresentado antes do surgimento de uma 

lei nova sobre o mesmo.”  Em nosso ordenamento tal teoria foi “traduzida” na 

seguinte assertiva: “(...) ou condição preestabelecida inalterável ao arbítrio de 

outrem”, esta parte final da redação do parágrafo 2º  do art. 6º da lei de 

Introdução  ao Código Civil. Veja-se, então que a definição de GABBA foi 

adotada e reproduzida em sua essência, qual seja a impossibilidade de alteração 

ou supressão do direito adquirido, ainda que esse o titular desse direito não se 

tenha manifestado interesse em garanti-lo, eis que já o possuía 

independentemente de prévia manifestação de vontade.  

 

4. MOMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO 

 

                                                           
8 FRIEDE, Roy Reis. Lições Objetivas de Direito Constitucional 
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E, analisando as lições acima,  qual seria o prazo para o exercício ou a condição 

inalterável, senão a aposentadoria? , uma vez que o direito à contagem 

convertida pelo respectivo multiplicador (1,4 ou 1,2) já se havia adquirido? 

Apenas dependia o seu exercício da condição, qual seja o requerimento de 

aposentadoria. 

 

Repise-se o fato de que não de trata de contagem de tempo fictício após 

17.12.1998, apenas de requerimento de uso, aplicação,  do tempo já contado. 

 

Ademais, nenhuma lei cancelou diretamente o direito do servidor razão pela 

qual inexiste qualquer motivo para que a autoridade administrativa o faça. 

 

Ao contrário, a intenção visível da Emenda Constitucional nº 20, foi manter os 

direitos existentes. De fato, tal como alhures gizado, observa-se que a referida 

Emenda nem mesmo quis retroagir; mesmo porque o legislador, ao reformar a 

Previdência Social, usou o futuro do presente (A LEI NÃO PODERÁ........), 

sinalizando para o princípio da irretroatividade das leis, mais do que 

assegurado na CF. 

 

Veja-se a respeito a orientação adotada pelo ilustre Ministro  ALDIR 

PASSARINHO ao proferir seu voto no RE 105.812-PB, 2ª Turma, unânime,  

RTJ, 119/1232: “È que a norma constitucional beneficiou os que até a data 

prevista haviam complementado o requisito temporal. O direito já o possuía ele. 

Apenas o seu exercício que ficou dependendo de vaga do cargo titular. E é o 

que, como salienta o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, resulta 

do § 2º do art. 6º da lei de introdução ao Código Civil(...)” 

 

De outra senda,  esse  não-exercício do direito não é suficiente,  e nem poderia 

sê-lo, para macular o direito adquirido,  relegando-o ao plano da mera 

expectativa de direito, eis que surge, in casu, a figura do DIREITO 
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EXPECTATIVO, expressão muito(bem) utilizada por novos e jovens 

processualistas para caraterizar o direito adquirido quando este vem aclarar-se 

posteriormente ao momento da  sua aquisição. 

 

Dentre esses jovens e brilhantes estudiosos da matéria destaca-se o eminente 

Juiz Federal WILNEY MAGNO DE AZEVEDO SILVA9, que assim define a 

noção “É o caso de direito adquirido, sujeito apenas, à ocorrência de condição 

inexorável e insuscetível de alteração, por vontade alheia, no caso o 

falecimento de sua mãe. É o assim chamado DIREITO EXPECTATIVO, noção 

diversa de Expectativa de Direito”  

 

E nessa seara tem sido farta a doutrina: “A lei nova não pode, portanto, ferir 

direitos adquiridos.  E nota Porchat, com muita adequação, que, no Brasil, 

desde o Império, não é possível por distorção constitucional, a lei retroativa.” Já 

para  PLANIOL não haveria nenhuma segurança para os cidadãos, se seus 

direitos pudessem a cada passo, ser postos em questão ou suprimidos pela 

vontade do legislador. O interesse geral, não é senão a resultante dos interesses 

individuais”10  

 

5. CONCLUSÃO 

 

Sem dúvida, podemos afirmar, esposando as palavras de Ivo Dantas11, que 

prescrevendo o art. 60, § 4º da Constituição a limitação material ao poder 

constituído de reforma, o direito adquirido assume um novo contorno, tornando-

o imutável. É dizer que incide na hipótese o principio do tempus regit actum. 

 

E disso não pode querer a administração estar à margem, vez que o comando é a 

ela diretamente dirigido. 

                                                           
9 in MS 97.0014975/RJ 

10 RT 739/147. 

11 DANTAS, Ivo. Direito Adquirido, Emendas Constitucionais e Controle da Constitucionalidade 
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Sob o influxo das decisões colacionadas, e de toda a doutrina exposta, outra não 

pode ser a conclusão,  senão pelo direito do servidor a contagem do tempo de 

serviço prestado sob condições insalubres até 11.12.1990. 
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DA LEGITIMIDADE PASSIVA NO MANDADO DE SEGURANÇA 

SUMÁRIO 

 

1. Motivação; 2. Autoridade Coatora; 3. Pessoa Jurídica de Direito 

Público; 4. Pessoa Jurídica de Direito Privado; 5. Conclusão;  

 

 

1. MOTIVAÇÃO 

 

Historicamente, o mandado de segurança sempre representou,  através dos 

tempos,  meio legítimo e eficaz de fazer valer, o cidadão, seus direitos e garantias 

frente ao arbítrio do Estado. É forma de imposição de suas liberdades individuais 

frente ao Estado. 

 

Em tempos em que vivemos,  exsurgem com eloqüente freqüência demandas 

envolvendo, principalmente, questões de servidores  públicos, aviltados na sua 

dignidade, segurados e contribuintes da previdência social e os administrados em 

geral,  igualmente atingidos por uma política econômica e social iníqua em 

detrimento da sobrevivência e segurança das relações jurídicas. 

  

No limiar dessas legítimas demandas mandamentais é que a Administração 

Pública tem criado,  como via oblíqua de defesa,  a cômoda barreira da argüição de 

ilegitimidade passiva da autoridade apontada coatora.   

 

Insta observar que o Poder Judiciário, não obstante merecedor de críticas 

outras, continua desempenhando bem o seu papel constitucional, qual seja, a 

distribuição da Justiça e promoção do bem comum, repudiando veementemente tais 

risíveis e infundadas argüições,  conduzindo à conclusão de que o enfraquecimento 

do manejo da ação de garantia só interessa àqueles que, no Poder, tendem a ferir 

direitos e garantias dos cidadãos. 
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2. AUTORIDADE COATORA 

 

Acerca da definição do que seja autoridade coatora apta a figurar no polo 

passivo da ação mandamental, dispõe o  parágrafo 1º do art. 1º   da Lei 1.533/51, que 

"consideram-se autoridades, para os efeitos desta lei, os representantes ou órgãos 

dos partidos políticos  e os representantes ou administradores das entidades 

autárquicas e das pessoas naturais ou jurídicas com funções delegadas do poder 

público, somente no que entender com essas funções" 

 

Todavia, considerando a moderna processualística, tal conceito cede passo 

em sua literalidade em razão da complexa estrutura administrativa que,  confundindo 

o cidadão, pode levá-lo a erro de indicação, sem que isso importe necessariamente 

em  óbice ao julgamento do writ of mandamus. 

 

Nesse diapasão, pronunciou-se a MMa. Juíza Federal Andréa Cunha 

Esmeraldo12: “ A orientação preponderante é no sentido de se considerar escusável 

eventual erro na indicação da autoridade  coatora, para se viabilizar o exercício 

amplo da garantia constitucional do mandado de segurança, que não poderia restar 

prejudicado pelo desconhecimento, por parte do Impetrante, da complexa estrutura 

administrativa."  

 

Vale ainda a transcrição da brilhante lavra do MM. Juiz Federal Guilherme 

Bollorini Pereira13: "A alegação de ilegitimidade dever ser rejeitada. Com efeito, 

admitindo-se que todo servidor federal, para impetrar mandado de segurança, 

necessitasse fazê-lo em Brasília, sob a justificativa de que lá estaria centralizado o 

controle dos descontos efetuados em sua remuneração ou proventos, negar-se-ia à 

garantia do mandamus instituída pela Constituição da República. 

 

                                                           
12 Nos autos do MS 97010170-1/RJ. 

13 Nos autos do MS 960073465-8/RJ 
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"A ação de mandado de segurança é meio constitucional posto à disposição 

do cidadão para a proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão 

por ato de autoridade. A pretexto de incompetência da autoridade federal investida 

em cargo de direção da administração regional de pessoal, por haver sido 

centralizado procedimento de desconto em folha na capital da República, alega-se a 

ilegitimidade, que, se acolhida em casos como este, obrigaria o cidadão a procurar 

meios de contratar advogado para atuar em Brasília a fim de propor e acompanhar 

a ação."  

 

Não se olvide de que tais entendimentos,  justos e corretíssimos,  têm 

supedâneo no chamado princípio da garantia da efetividade mínima do texto 

constitucional, a fim de dar plena efetividade à garantia prevista no art. 5º, LXIX. 

 

É certo ainda que autoridade coatora não é apenas aquela que, efetivamente,  

pode modificar o ato impugnado, mas também aquela que detém os meios para tal, 

no entendimento uníssono da jurisprudência. A manifestação que melhor traduz esse 

entendimento é a do Desembargador Federal Tourinho Neto: 

 

“Autoridade coatora não é exatamente aquela que tem competência para 

corrigir o ato, mas aquela que dispõe de uma forma eficaz de cumprir a 

prestação jurisdicional reclamada pelo impetrante” (AMS 95.01.07451, DJ 2-

24/6/95, p. 40.090 - Juiz Federal Tourinho Neto, TRF 1ª Região)  

 

Ainda que  se possa alegar não ser, eventualmente,  a autoridade impetrada a 

legítima ou a ideal para a consecução do implemento da ordem, tem ela a obrigação 

legal de, recebendo uma ordem judicial, adotar as providências necessárias ao seu 

cumprimento, ou seja, enviar ofício ou comunicação ao setor competente, 

informando da Decisão e requerendo o seu cumprimento.   

 

É que, embora a autoridade apontada não disponha de competência para 

diretamente corrigir o ato inquinado de ilegal, modificando-o, é de sua competência e 
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dever de ofício encaminhar ao setor competente e ao superior hierárquico todas as 

ocorrências havidas no âmbito administrativo,  v.g.  ausências desautorizadas ao 

serviço, licenças sem vencimentos deferidas, férias, etc., requerendo a criação de 

rubrica com os dados da alteração a ser processada, é de sua igual competência e 

dever comunicar também ao superior o recebimento de ordem mandamental para 

imediato cumprimento.  

 

Assim, corroborando a dicção suso colacionada e esposada pelo Des. 

Tourinho Neto, in casu, a autoridade apontada não terá competência para corrigir o 

ato, mas terá meios legais de fazer cumprir a prestação jurisdicional entregue no 

mandado de segurança. 

 

Ainda nessa esteira, amolda-se a esse entendimento brilhante manifestação 

ilustre do representante do parquet federal, Dr. Rogério Paiva Navarro14, que trata do 

mesmo tema aqui exposto. verbis: 

 

“Faz-se mister salientar a pertinência processual passiva da 

presente autoridade coatora.  O mandamus sempre será dirigido  

contra aquele que tenha poderes e meios para praticar o ato 

ordenado pelo judiciário, dispondo de uma forma eficaz para 

corrigir a apontada ilegalidade”   

 

Por derradeiro, bastante elucidativa é a orientação do Eg. TRF  da Segunda 

Região no julgamento da apelação em MS nº 021132/RJ REG. 97.02.44263-0, 3ª 

Turma, TRF 2ª Região: “A legitimidade é matéria que deve ser apreciada mesmo de 

ofício (267, VI e § 3º, do CPC). É legítima a autoridade que, executora do ato 

impugnado, teria meios e competência para cumprir a ordem determinada no writ.” 

 

Nessa esteira,  não discrepa  a orientação adotada por esta Segunda Região: 

 

 

                                                           
14 in MS 970101470-1. 
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TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 

PROVENTOS. LEGITIMIDADE. 

 

I- Sem dúvida que a autoridade que representa o Ministro da 

Educação neste Estado, especialmente quanto à área de 

recursos humanos, é a indicada nos autos. 

II- Em sede  de direitos e garantias sociais, tanto a coação ou 

lesão ao direito do servidor pode ser afrontado por ato direto do 

detentor da pasta Ministerial, quanto seu representante nas 

regiões  que o executa. (AMS. 97.02.19671-0/RJ, 1ªT. Rel. 

Desª. Julieta Lídia Lunz, j.28.04.98, DOU 20.08.98) 

 

Outra questão de relevo, mas que já restou pacificada no âmbito da Corte 

Superior de Justiça, é quando a autoridade indicada no polo passivo da demanda 

mandamental, vem aos autos para argüir sua ilegitimidade e,  ao mesmo tempo, 

defender a legalidade do ato. Nesse momento, ao defender a legalidade do ato, torna-

se legítima para por ele responder. É o que restou assentado pela primeira seção no 

julgamento do MS 4.085/DF. Vejamos: 

 

"Para figurar no polo passivo da ação de segurança,  autoridade 

coatora é aquela que ordena, que determina ou pratica o ato, ou 

ainda a que defende a prevalência deste (ato coator), 

assumindo, embora a posteriori, a posição de coator”(STJ 1ª 

seção, MS 4.085/DF, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 

10.11.97). 

 

 

3. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

 

 

Como ressabido e bem colocado por Hely Lopes Meirelles15, autoridade é 

toda pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que 

lhe é atribuída pela norma legal. 

                                                           
15 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, Ação Popular......Malheiros, 17ª edição. 
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Todavia, a questão da legitimidade não se exaure de forma tão simples. 

Ousamos discordar parcialmente do pranteado mestre administrativista, para afirmar 

que a pessoa física legitimada a figurar no polo passivo da relação processual, 

denominada autoridade coatora é mera representante processual da pessoa jurídica de 

direito pública que representa ou a que está vinculada. 

 

E isso em razão de que jamais se impetrará mandado de segurança para 

impugnar ato pessoal daquela autoridade enquanto despida do poder decisório 

inerente ao exercício de sua função pública, é dizer que sempre se estará impugnando 

um ato praticado por autoridade,  mas em favor ou em nome da administração 

pública, jamais agindo a autoridade como particular. 

  

Daí nossa afirmação de que quem realmente figura no polo passivo da 

relação processual é a pessoa jurídica de direito público, representada pela autoridade 

que praticou ou detém meios de corrigir o ato vergastado. 

 

 

4. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO  PRIVADO 

 

Ainda Hely Lopes Meirelles16,  assevera que as pessoas naturais ou jurídicas 

com funções delegadas pelo Poder Público tem plena legitimidade para figurar na 

relação processual no mandado de segurança, integrando o polo passivo. 

 

Igual entendimento, hoje pacífico, foi esposado pelo extinto Tribunal Federal 

de Recursos17:   "É hoje pacífica a admissibilidade de mandado de segurança contra 

diretor de estabelecimento particular de ensino superior, no exercício  de função 

delegado do poder público"  

 

                                                           
16 Op. Cit 
17  RT 496/77: 
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Restou então pacificada a questão coma edição do verbete 510 da súmula de 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "Praticado o ato por autoridade, no 

exercício de função delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou medida 

judicial" 

 

Grifamos a palavra "ela"  para, concessa máxima vênia, discordar da redação 

da súmula, jamais do seu teor. Com efeito,  ao dizer que contra ela(autoridade) cabe o 

mandado de segurança, se está personificando o ato na pessoa da autoridade. Assim a 

impetração seria dirigida contra a autoridade e não contra o ato em si.  Entendemos 

que a melhor e mais feliz grafia seria "ele" (ato) e não ela(autoridade). Desta forma a 

leitura da súmula seria, uma vez praticado o ato por autoridade(...) contra "ele" (ato) 

cabe mandado de segurança.  

 

É que, como já afirmamos, a impetração visa desconstituir, impugnar um ato 

arbitrário,  ilegal e lesivo ao direito subjetivo da parte, então,  é dizer que o que deve 

ser impugnado é o ato em si e não a autoridade. 

 

Note-se que  a melhor técnica processual recomenda a impetração nos 

seguintes termos "(...) vem impetrar mandado de segurança em face(não contra) de 

ato praticado pelo Sr. Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro..."  

 

Dessarte, não há distinção entre ato praticado por autoridade pública e ato 

praticado por particular no exercício de delegação do poder público que seja de 

molde a obstar o manejo da ação de garantia, uma vez provada a certeza e liquidez do 

direito lesado ou ameaçado de lesão. 

  

 

5. CONCLUSÃO 
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O que este estudo pretende deixar claro é a possibilidade de sempre 

poderem os cidadãos se socorrerem de um remédio constitucional forte e eficaz, apto 

a produzir os efeitos a que se destina, sem que seja tolhido ou limitado por 

preliminares de ilegitimidade passiva inadmissíveis num Estado Democrático de 

Direito,  sem o qual nenhuma sociedade será suficientemente livre, justa, solidária, 

desenvolvida, séria e capaz. 
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PODER POLÍTICO E SOBERANIA 

 

SUMÁRIO 

 

1. Separação de Poderes; 2. Poder Político; 3. Soberania; 4. Globalização;  

5. Conclusão 

 

1. SEPARAÇÃO DE PODERES 

 

Considerado pai e criador da teoria da separação dos poderes, 

Aristóteles18,  em sua Política, esboçou a doutrina da separação, que mais tarde 

seria adotado por Montesquieu19, asseverando que o Governo dividia-se em três 

partes: A) Deliberativa(negócios públicos); B)  Exercício da Magistratura(poder 

executivo) e C) Administração da Justiça.  

 

Já na doutrina de Monstesquieu essa separação tem contornos mais 

definidos e lógicos, asseverando este que a separação dos poderes pressupõe a 

tripartição das funções do Estado em Legislativa; Executiva e Jurisdicional. 

 

Sendo certo que, por seu turno, Kelsen20 enfatiza que a base dessa 

tripartição seria uma dicotomia: Legislação e Execução, onde legislar seria 

apenas criar normas gerais, e executar seria a mera aplicação dessas normas 

gerais. 

 

Entre nós, Cretella21 adverte que o Estado desenvolve suas atividades 

mediante o desempenho de três funções básicas: a legislativa, a administrativa e 

a jurisdicional, sendo que o pleno desempenho dessas funções seria partilhado, 

                                                           
18 Política 
19 O espírito das Leis 
20 KENSEN, Hans. O que é Justiça? 
21 CRETELLA JUNIOR, José. Controle Jurisdicional do Ato Administrativo. 
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aí sim, entre os Três Poderes, que as desenvolveriam de forma harmônica e 

independente. 

 

Todavia, assim como Cretella, entendemos que essa harmonia e 

independência não são de todo absolutas e intransponíveis. É que,  se 

considerarmos que o Estado legisla pelos três poderes, não obstante afirmarmos 

que o exercício dessa função(legislativa) é afeta  primordialmente ao Poder 

Legislativo, veremos que o Executivo legisla através de normas dirigidas a 

administração direta e indireta; o Judiciário legisla através de seu regimento 

interno e assim os três poderes não obstante independentes e harmônicos 

exercem funções uns dos outros, sem contudo que haja nisso qualquer invasão 

de competência, uma vez que esse exercício de funções se dá sempre no âmbito 

do próprio Poder. Já, por outro lado, se houver essa invasão de competência, 

vislumbrar-se-á flagrante inconstitucionalidade. 

 

Assim, sendo e Estado uma organização complexa que detém o Poder 

Político,  esse Poder Político pode ser entendido como a soma dos exercícios do 

poderes constituídos, que o exerce em nome dos indivíduos. 

 

 2. PODER POLÍTICO 

 

Seu detentor é o Estado que o exerce em nome e por delegação  do povo. 

Possui esse Poder Estatal três caraterísticas básicas: Exclusividade, onde 

compete apenas ao Estado o uso da violência legítima(Força); a Universalidade, 

uma vez que todos os indivíduos, embora detentores do poder, estão sujeitos a 

ação maior do estado no exercício desse poder delegado; por fim a 

Inclusividade, onde todas as ações desenvolvidas pela sociedade de modo geral 

podem e devem sofrer a ação estatal, mediante a aplicação do ordenamento 

jurídico vigente. 
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Esse ordenamento jurídico tem seu corolário na Constituição, onde se 

fixam os limites do poder político e se declaram as liberdades e garantias 

individuais, na autorizada concepção de Canotilho22. Assim, é na Constituição 

que surge a  organização do Poder Político, de acordo com a separação dos 

poderes do Estado. 

O exercício do Poder Político, para HOBBES consistiria na "única 

maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defender os homens das 

invasões de estrangeiros e das injúrias uns dos outros, conferindo toda sua força 

e poder a um só homem ou a uma assembléia de homens, que possa reduzir as 

diversas vontades a uma só vontade comum, através da  pluralidade de votos, 

exercendo, assim o Poder e a Soberania.(Leviathan, 105). 

 

3. SOBERANIA 

 

Para HOBBES, soberania seria o Poder que está acima de tudo e de todos, 

sendo um Poder absoluto e indivisível, estaria ainda acima das leis e da própria  

Constituição.  Por seu turno Norberto Bobbio, enfatiza que o poder estatal não é 

verdadeiramente soberano  se não for indivisível, irrevogável e absoluto. 

 

Entretanto, asseveram os dois filósofos, à estas características do poder 

estatal podem ser opostas as garantias inalienáveis à vida e à liberdade. 

 

Todavia, a democracia idealizada por HOBBES é divergente da 

Democracia contemporânea, de vez que aquela se constituía direta, e a nossa,  

representativa, não obstante tenhamos mecanismos de democracia direta, tal 

como a possibilidade de Emenda Popular posta na Carta de 88. 

 

Para nós a Soberania é, e deve ser, exercida sempre através do poder 

político de forma ampla e não apenas sob a ótica da separação dos poderes, 

                                                           
22 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição 
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como forma de fortalecimento do estado democrático, i. e., não se pode mais 

aceitar que no estado moderno, seja a soberania apenas o poder de declarar o 

direito positivo, como defendido por Malberg.  

 

Em nossa visão, os poderes constituídos, atuando separadamente, 

constituem-se em meros órgãos da soberania, de forma que o poder de,  

efetivamente,  decidir em última instância caberia ao Estado através do 

exercício do poder político.  Ora, se é impossível conceber-se um Estado 

desprovido de qualquer das três funções tripartidas é de clareza solar que a 

soberania do Estado só poder ser exercida através do conjunto, poder político, 

do contrário não seria um Estado. 

 

Também na visão de REALE23, o poder de decidir em última instância 

sobre a possibilidade do Direito compete ao Estado, e não mais a este ou aquele 

órgão da soberania, enfraquecendo o apego único exclusivo da soberania 

através da divisão dos poderes, mas sim através da distribuição das funções 

estatais nas diversas atividades políticas.  

 

Não obstante isso,  hoje se conserva ainda  a distinção clássica da 

separação dos poderes, todavia, relativisada de molde que a atuação seja 

conjunta e não dividida entre os Poderes Soberanos, caracterizando, o conjunto 

dessas ações/relações, o Poder Político. 

 

Nesse contexto tem-se que a  soberania é sempre complexa,  dotada de  

contornos sócio-jurídicos-políticos e representa a forma de poder do Estado 

Soberano, organizando-se livremente e fazendo valer em seu território  a 

universalidade de suas decisões, objetivando a realização do bem comum, de 

molde que no plano internacional seja visto como afirmação de sua 

independência e personalidade. 

                                                           
23 REALE, Miguel. Teoria Geral do Direito e do Estado. 
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Todavia, não pode haver soberania tão absoluta que não ceda passo ante a 

liberdade dos indivíduos, internamente, e do próprio Estado, externamente, de 

vez que busca-se, sempre a  integração social, seja dos indivíduos no plano 

interno seja dos Estados no plano internacional.   

 

Dessa concepção,  de não se sobrepor a soberania aos interesses de 

integração, surge forte a União Européia com lastro na força, negativa ou 

positiva, da Globalização. 

 

4. GLOBALIZAÇÃO 

 

Na abalizada e respeitada lição do mestre REALE24, quando esta 

integração transcende aos espaços nacionais, no sentido da Globalização, 

surgem organismos internacionais como a União Européia que, longe de serem 

super-soberanos são a expressão do interesse de igualdade das soberanias, que, 

para coexistiram com segurança, se autolimitam. 

 

Sendo assim, ainda segundo o mestre, soberania, liberdade de igualdade se 

correlacionam funcionalmente, sendo a decisão do órgão internacional 

coincidente com a de cada Estado componente, mantendo-se em equilíbrio e 

sintonia a ordem interna e externa. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Em desiderato, podemos concluir afirmando que  o exercício da Soberania 

deve ser afeto ao Poder Político geral e não mais aos poderes constituídos 

separadamente, observando-se, entretanto, as funções tripartidas do Estado em 

substituição aos poderes constituídos,  separadamente. Deságua ainda concluir 

que a garantia da soberania contra os possíveis efeitos nocivos da Globalização 

                                                           
24 Ob. Cit. 
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passa por um rigoroso controle interno de molde a não afastar sob o pretexto de 

ofensa a soberania, os benefícios que daí advenham(Globalização). 

 

Por fim, o Estado soberano perante a comunidade internacional não é 

aquele que se fecha  as inovações do mundo globalizado por temeroso por sua 

soberania, mas ao contrário, é  aquele que dispõe de um Poder Político forte e 

organizado, disponibilizando mecanismos seguros para garantir sua soberania 

sem esquivar-se da abertura necessária ao crescimento no plano internacional, 

seja esse crescimento Político, Econômico ou Democrático-Social. 
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Garantia Dos Direitos Fundamentais Frente Às Emendas Constitucionais 25 

 

 

1.Notas Prévias- 2.Da Segurança Jurídica e dos Direitos Fundamentais 

na Carta de 1988- 3. Direito adquirido- 4. Ato Jurídico Perfeito- 5. 

Ato Perfeito Administrativo- 6. Teoria do Fato Consumado- 7. Coisa 

Julgada- 8.Poder Reformador e Direitos Fundamentais- 9. As 

Limitações que a Própria Carta Impõe- 10. Constituição e Poder 

Reformador- 11. Da Ação de Inconstitucionalidade(direta)- 12. 

Inconstitucionalidade da Emenda- 13. Conclusão 

 

 

1-NOTAS PREVIAS       

 

Notável constitucionalista,  Michel Temer26 já afirmou em sua obra que “Sendo 

a emenda constitucional derivada da atividade constituinte originária, esta lhe 

impõe limitações”. Mas que limitações são essas? Num primeiro momento,  há 

que se ter em mente o respeito às cláusulas pétreas (imutáveis) inseridas no 

texto originário da nossa Constituição, dentre elas estão o Direito Adquirido, a 

Coisa Julgada o Ato Jurídico Perfeito, este último configurado como aquele 

praticado de acordo com as leis vigentes ao tempo em que se efetuou. Pois bem, 

uma emenda constitucional que venha ferir direitos e garantias individuais 

postos no texto originário da Carta Política, já nasce, do ponto de vista 

constitucional, fadada à inconstitucionalidade. Passível,  pois, do controle 

concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal, que, tempos atrás,  

no julgamento da Emenda Constitucional nº 03,  que instituiu o IPMF em 1993, 

julgou aquela emenda,  em parte,  inconstitucional,  e foi ainda mais longe: 

baseou-se no fato de que a emenda feria dispositivo da Constituição não 

                                                           
25 Publicado na Revista LEX - Jurisprudência do STF -  Agosto/2000 e na Revista dos Tribunais RT 780 

 
26 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional 
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inserido sequer nos setenta e sete incisos do art. 5º (direitos e garantias 

fundamentais), lastreou-se o STF no fato de que o parágrafo 2º do art. 5º  não 

excluía dos direitos e garantias individuais outros que estivessem espalhados 

pela Constituição. 

 

É o que ocorrerá no caso de restar promulgada por emenda constitucional que 

venha malferir direitos e garantias individuais, já que o art. 60, § 4º garante que 

não será objeto, sequer,  de deliberação,  a emenda tendente a abolir os direitos 

e garantias individuais, sendo que no caso presente desse estudo esses direitos 

são: a) o ato jurídico perfeito, praticado sob a vigência de leis válidas;  b) o 

direito adquirido; e a coisa julgada, imutável. 

 

Na oportunidade em que declarou inconstitucional a emenda nº 3, o STF através 

do voto do Min. Carlos Velloso27 decretou que “as reformas constitucionais 

precipitadas, ao sabor de conveniências políticas, não levam a nada, geram a 

insegurança jurídica, é lógico, portanto, que o constituinte originário desejando 

preservar sua obra, crie dificuldades para  alteração...” É perfeita do ponto de 

vista jurídico e social a afirmação, pois não se poderia admitir a mudança da 

constituição,  como uma colcha de retalhos,  à cada necessidade do Governo, 

isso traria  a insegurança jurídica e social para os cidadãos, que nunca teriam a 

certeza de seus direitos e garantias, se admitindo pudessem ser alterados ao bel 

prazer dos governantes. 

 

De outra sorte, é claro que em respeito à Constituição e aos seus princípios 

básicos, o legislador derivado, usando do poder de reforma,  que a própria 

Constituição lhe confere, poderá mudar o texto constitucional através de 

emenda. Entretanto, eventual modificação necessariamente deverá observar a 

manutenção e garantia de situações já consumada no passado. Já a partir da 

promulgação da emenda, as situações ainda não consumadas se tornarão mera 

                                                           
27 Julgamento da Adin 939-7/DF, 1993 
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expectativa de direito, submetendo-se,  para sua consecução, à novel regra 

constitucional posta pela emenda.  É que se demonstrará a seguir. 

 

 

 

2. DA SEGURANÇA JURÍDICA E DOS DIREITOS  FUNDAMENTAIS 

NA CARTA DE 1988 

 

De bom alvitre, inicialmente,  fazer lembrar que o amplo rol  de direitos 

fundamentais, o qual se inscreve nos artigos 5º, 6º, 7º 8º e 9º da Constituição 

Federal, não esgota o campo constitucional desses direitos fundamentais – 

lembremo-nos todos, pedra angular da Carta Magna. Estão também dispersos ao 

longo de todo  o texto constitucional. São vulgarmente chamados de direitos 

fundamentais constitucionais fora do catálogo. Alguns desses direitos são 

direitos de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias e dentre estes se 

situa o direito que todos temos de ser cidadãos de um País Soberano, dono de 

suas decisões nos campos econômico, político e social. 

 

Esses princípios podem formular-se assim:  o cidadão deve poder confiar  em 

que aos atos ou as decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, posições 

jurídicas e relações, praticados de acordo com as normas jurídicas vigentes, se 

ligam os efeitos jurídicos duradouros, previstos ou calculados com base nessas 

mesmas normas e apontam basicamente para: A) a proibição de leis retroativas; 

B)inalterabilidade do caso julgado; C) a tendencial irrevogabilidade dos atos 

administrativos constitutivos de direitos.  São  pois, respectivamente,  os 

conhecidos Direito Adquirido, Coisa Julgada e Ato Jurídico Perfeito, 

magistralmente definitos e conceituados pelo mestre Canotilho28. 

 

 A seguir,  estudaremos,  uma a uma, tais  garantias constitucionais. Vejamos: 

                                                           
28 CANOTILHO, J.J. Gomes. Ob. Cit.  p. 363/365. 
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3. DIREITO ADQUIRIDO 

 

Segundo magistério de De Plácido e Silva29: “ O direito adquirido tira sua 

existência dos fatos jurídicos passados e definitivos, quando o seu titular os 

pode exercer. No entanto, não deixa de ser adquirido o direito, mesmo quando 

seu exercício dependa de um termo prefixo ou de uma condição preestabelecida 

inalterável ao arbítrio de outrem.” Por isso sob o ponto de vista da 

retroatividade das leis, não somente se consideram adquiridos os direitos 

aperfeiçoados ao tempo em que se promulga a lei nova, como os que estejam 

subordinados a condições ainda não verificadas, desde que não se indiquem 

alteráveis ao arbítrio de outrem”  

 

Para Carvalho Santos, “Se o exercício depende de termo prefixo, o direito já é 

adquirido, sendo evidente, pois, que no sistema do código não é adquirido 

somente o direito que já se incorporou ao patrimônio individual. O prazo ou 

termo, de fato, não prejudica a aquisição do direito, que já se verificou, sendo 

seu único efeito protelar o exercício deste direito”  

 

Clóvis Bevilaqua,30 defende a posição de que “ Trata-se aqui de um termo e 

condições suspensivos, que retardam o exercício do direito. Quanto ao prazo, é 

princípio corrente que ele pressupõe a aquisição definitiva do direito e apenas 

lhe demora o exercício. A condição suspensiva torna o direito apenas esperado, 

mas ainda não realizado. Todavia, com seu advento, o direito se supõe ter 

existido desde no momento em que se deu o fato que o criou”  

 

Vale lembrar que os direitos adquiridos se configuram-se desde logo, uma vez 

preenchidos seus requisitos, surgindo claro que, qualquer tentativa de supressão, 

seja por ato normativo, administrativo ou judicial,  atenta contra a ordem 

constitucional, violando o basilar princípio da segurança jurídica insculpido no 

                                                           
29 SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico. 
30 BEVILACQUA, Clóvis. Comentários ao Código Civil, 5ª edição.  
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inciso XXXVI do art. 5º da Carta Política, segundo o qual “A lei não 

prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” 

 

Noutro giro, trata-se ainda da aplicação do art. 6º, parte final, do decreto-lei nº 

4.657/42(Lei de Introdução ao Código Civil)“ Consideram-se adquiridos assim 

os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles 

cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição preestabelecida 

inalterável, a arbítrio de outrem.” 

 

A este respeito, Celso Antônio Bandeira de Mello31, com a habitual excelência 

de seu magistério, anota que o problema “não se resolve com a simples noção 

de irretroatividade de lei, pois não se coloca a questão de seu retorno sobre o 

pretérito. Trata-se, isto sim, da sobrevivência dos efeitos da lei antiga, vale 

dizer, da persistência de seus efeitos em casos concretos, durante o império da 

nova lei. Cogita-se de hipótese em que situação produzida no passado, sem 

consumação nele, deve ter efeitos perduráveis no tempo, permitindo que eles 

atravessem incólumes o domínio das leis posteriores. Não há, pois, a rigor, 

questão de retroatividade. Pelo contrário: há sustação dos efeitos, isto é,  da 

incidência da nova lei sobre situações concretas dantes ocorridas, cujos efeitos 

se deseja pôr a salvo, a fim de que não sejam perturbados pela sucessão 

normativa”  

 

Ainda Bandeira de Mello32: “Segue daí que uma vantagem funcional, por 

exemplo, constituída no passado e cujos efeitos juridicamente se perfizeram, 

consumando-se, está consolidada, ainda que não tenha sido fruída. Isto é, os 

efeitos materiais podem não ter sucedido, mas se os efeitos jurídicos já se 

completaram, nenhuma regra nova pode alcança-la, pois, de direito, a situação 

já estará definida”.  

 

                                                           
31 CELSO, Celso Antônio Bandeira. Revista de Direito Público. p. 96 
32 Ob.cit. p. 112. 
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Oswaldo Aranha Bandeira de Mello33, citando a lição de Léon de Duguit, 

afirma que “São insuscetíveis de serem apanhadas pela lei nova não só as 

situações subjetivas ou individuais, como outrossim os fatos realizados no 

passado, regidos pela lei em vigor no momento em que foram produzidos”  

 

Reis Friede34 assevera que “a acepção básica da denominação Direito 

Adquirido encontra berço na fundamental questão da irretroatividade das leis. 

E vai além, caracteriza como adquirido todo direito oriundo de ato jurídico 

perfeito ou da coisa julgada, por já se Ter definitivamente incorporado ao 

patrimônio jurídico do indivíduo”.  

 

E, não se pode negar, absoluta razão assiste ao ilustre magistrado federal, 

porquanto se o direito origina-se de a um ato perfeito, praticado de acordo com 

normas então vigentes, nova lei não poderá feri-lo; assim como no caso de 

direito adquirido judicialmente através da coisa julgada, eis que não mais 

existindo a possibilidade de recurso, tal direito é incontestavelmente adquirido, 

inimaculável por qualquer outro ato.  

 

Frise-se que aqui tem-se clara a noção de direito adquirido adotada pelo 

ordenamento jurídico pátrio, que o fez adotando a teoria de GABBA, segundo a  

qual “É adquirido todo direito que seja consequência de um fato idôneo a 

produzi-lo, em virtude da lei do tempo em que esse fato foi realizado, embora  a 

ocasião de o fazer valer não se tenha apresentado antes do surgimento de uma 

lei nova sobre o mesmo.”  Em nosso ordenamento tal teoria foi “traduzida” na 

seguinte assertiva: “(...) ou condição preestabelecida inalterável ao arbítrio de 

outrem”, esta, parte final da redação do parágrafo 2º  do art. 6º da lei de 

Introdução  ao Código Civil. Veja-se, então que a definição de GABBA foi 

adotada e reproduzida em sua essência, qual seja a impossibilidade de alteração 

ou supressão do direito adquirido, ainda que esse o titular desse direito não se 

                                                           
33 RT 739/145 
34 Op. Cit. 
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tenha manifestado interesse em garanti-lo, eis que já o possuía 

independentemente de prévia manifestação de vontade.  

 

Veja-se a respeito a orientação adotada pelo ilustre Ministro  Aldir Passarinho 

ao proferir seu voto no RE 105.812-PB, 2ª Turma, unânime, RTJ, 119/1232:“ È 

que a norma constitucional beneficiou os que até a data prevista haviam 

complementado o requisito temporal. O direito já o possuía ele. Apenas o seu 

exercício que ficou dependendo de vaga do cargo titular. E é o que, como 

salienta o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, resulta do § 2º do 

art. 6º da lei de introdução ao Código Civil(...)” 

 

De outra senda,  esse não-exercício do direito não é suficiente,  e nem poderia 

sê-lo, para macular o direito adquirido,  relegando-o ao plano da mera 

expectativa de direito, eis que surge, in casu, a figura do DIREITO 

EXPECTATIVO, expressão muito(bem) utilizada por novos e jovens 

processualistas para caraterizar o direito adquirido vem aclarar-se 

posteriormente ao momento da  sua aquisição. Dentre esses jovens e brilhantes 

estudiosos da matéria destaca-se o eminente Juiz Federal Wilney Magno de 

Azevedo Silva, que assim define a noção “É o caso de direito adquirido, sujeito 

apenas, à ocorrência de condição inexorável e insuscetível de alteração, por 

vontade alheia, no caso o falecimento de sua mãe. É o assim chamado 

DIREITO EXPECTATIVO, noção diversa de Expectativa de Direito”35 

 

Ainda acerca do Dec-Lei nº 4.657/42, temos a questão da retroatividade das 

leis: “Art.2º: Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que 

outra a modifique ou revogue. §2º - A lei nova, que estabeleça disposições 

gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei 

anterior”  Mais uma vez presente na caraterização do direito adquirido, está a 

                                                           
35 in MS 97.0014975/RJ 
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noção de irretroatividade. Razão pela qual reputamos seja ela um dos mais 

importantes requisitos à configuração do direito. 

 

Enfatize-se o entendimento jurisprudencial, consolidado sobretudo pelo STF, 

para o qual “o fato gerador do percebimento de pensão é o óbito do  instituídor, 

sendo regida pela legislação vigente ao tempo do passamento36 

 

E nessa seara tem sido farta a doutrina: “ A lei nova não pode, portanto, ferir 

direitos adquiridos. E nota Porchat, com muita adequação, que, no Brasil, desde 

o Império, não é possível por distorção constitucional, a lei retroativa.” 

 

Já para Planiol37 não haveria nenhuma segurança para os cidadãos, se seus 

direitos pudessem a cada passo, ser postos em questão ou suprimidos pela 

vontade do legislador. O interesse geral, não é senão a resultante dos interesses 

individuais”  

 

Sem dúvida, podemos afirmar, esposando as palavras de Ivo Dantas38, que 

prescrevendo o art. 60, § 4º da Constituição a limitação material ao poder 

constituído de reforma, o direito adquirido assume um novo contorno, tornando-

o imutável. É dizer que incide na hipótese o principio do tempus regit actum 

 

É certo pois, que encontraremos inúmeros juristas,  alguns dos mais 

consagrados,  que não exitariam em afirmar que inexiste direito adquirido 

contra a Constituição ou contra o interesse da coletividade. Entretanto, tal 

interpretação não nos parece a mais correta, tal como é posta: a uma em razão 

de que o direito adquirido por ser assim um direito, não é dirigido “contra” 

alguém ou contra a constituição, mas simplesmente em favor de seu detentor, 

garantidor que é de uma situação fática já consumada, sendo por demais 

                                                           
36 in MS 21.540-2/RJ, DJ-I, 26/4/96, pág. 13113, Rel. Min. Octávio Gallotti, plenário, unânime 
37 RT 739/147 
38 Op. Cit. 
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oportuna a lição de José Afonso da Silva39, segundo a qual  “não é rara a 

afirmativa de que não há direito adquirido em face de lei de ordem pública ou 

de direito público. A generalização não é correta nesses termos. A constituição 

não faz distinção.” 

  

Com  a mesma opinião, alinha-se  Hugo de Brito Machado40 esclarecendo que o 

direito adquirido “particulariza-se pelo conteúdo patrimonial, o que contudo, 

não significa que não possa residir em relações do direito público. Não se pode 

por exemplo, cogitar de direito adquirido  ao modo de exercer uma função 

pública, embora se possa falar de direito adquirido à remuneração do servidor, 

ou aos proventos de sua aposentadoria”  

 

Nessa esteira, é a orientação assente no Supremo Tribunal Federal41, segundo o 

qual: “O direito à aposentadoria se considera adquirido pela satisfação de 

todos os seus pressupostos antes da vigência da lei nova, modificando-os”.  

 

E tal posicionamento exsurge da exegese da súmula 359 (STF):  “Ressalvada a 

revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente 

ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários, 

inclusive a apresentação do requerimento, quanto a atividade for voluntária” 

  

Assim entendeu o STF  porque a afirmação do direito à aposentadoria conduz 

ao direito adquirido. Se já houve a aquisição desse direito, não pode estar 

acondicionado a outra exigência42  

 

                                                           
39 SILVA, José Afonso, da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 
40 MACHADO, Hugo de Britto. O Direito adquirido e a coisa julgada como garantias constitucionais. 
41 RDA 104/188. 
42 RE 86.608, Rel. Min. Xavier de Albuquerque, RTJ 83/304; RE 85.330, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 15.12 1980 – 

Proventos com base em todas as vantagens a que fazia jus quando adquiriu o direito; RTJ 106/763, 107/1.207 e 

109/739). 
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Esta, pois, a posição atual do STF:  Se, na vigência da lei anterior , o servidor 

preenchera todos os requisitos exigidos, o fato de, na sua vigência, não haver 

requerido a aposentadoria não faz perder o seu direito  que já estava adquirido. 

 

Para Ivo Dantas, a teor da Emenda Constitucional nº 1/69, a posição antes 

assumida frente à Legislação Ordinária, ou seja, aquela (EC) não poderia 

modificar direito à aposentadoria quando os requisitos antes exigidos tivessem 

sido preenchidos na vigência do texto originário de 1967. 43
 

 

Corrobora hoje esse entendimento o art. 3º, da EC 20/98, sobre direito adquirido 

dos que, à data de sua promulgação, houvessem cumprido os requisitos para 

obtenção de benefícios previdenciários com base na legislação então vigente.  

 

4. ATO JURÍDICO PERFEITO 

 

“Os contratos, que se qualificam como atos jurídicos perfeitos, acham-se 

protegidos, em sua integridade, inclusive quanto aos efeitos futuros, pela norma 

de salvaguarda constante do art.5º, XXXVI, da Constituição da República”.  

 

Sendo assim, “a incidência imediata da lei  nova sobre os efeitos futuros de um 

contrato preexistente, precisamente por afetar a própria causa geradora do ajuste 

negocial, reveste-se de caráter retroativo (retroatividade injusta de grau 

mínimo), achando-se desautorizada pela cláusula constitucional que tutela a 

intangibilidade das situações jurídicas definitivas consolidadas, mesmo em se 

tratando de “normas de ordem pública, que também se sujeitam à cláusula 

inscrita no art.5º, XXXVI , da Carta Política (que)não podem frustrar a plena 

eficácia da ordem constitucional, comprometendo-a em sua integridade e 

                                                           
43 Conforme se infere do julgamento do RE 74.284 e 74.534, de 28.3.73, e RE 73.189, de 29.3.73), ressalvado o ponto 

de vista dos Ministros que ficaram vencidos. Recurso Extraordinário não conhecido.  
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desrespeitando-a em sua autoridade” (RE 201.176-2- RS, 1ª T/STF, RT 

741/202). 

 

O princípio constitucional do respeito ao ato jurídico perfeito se aplica também, 

conforme é  o entendimento da Suprema Corte, às leis de ordem pública.44 

 

Esclarece J .Cretella Júnior45: “Na expressão “ato jurídico perfeito” o vocábulo 

“perfeito” tem o sentido de “acabado”, “que completou todo o ciclo de 

formação”, “que preencheu todos os requisitos exigidos pela lei”. Não o 

sentido  de “irrepreensível”, “íntegro”, embora os dois sentidos tenham pontos 

de contato. Se o ato se completou, na vigência de determinada lei, nenhuma lei 

posterior pode incidir sobre ele, tirando do mundo jurídico, porque “perfeição”, 

aqui, é sinônimo de “conclusão”  

 

Ora, assim, podemos afirmar que uma aposentadoria ou a pensão estatutária 

uma vez instituída sob a égide da Lei antiga, assume o caráter “actus perfectus”, 

ficando subordinada á lei ao tempo de sua instituição, nesse sentido, mui 

esclarecedora é a lição de  Eduardo Pinto Pessoa Sobrinho, escrevendo o 

verbere “Aposentadoria”  para o Repertório Enciclopédico de Direito Brasileiro, 

editado por Carvalho Santos, é incisivo: “A aposentadoria, depois de sua 

decretação, constitui um fato jurídico perfeito e acabado. Não fica passível, 

portanto, de revisões futuras, por efeito de modificação de legislação 

respectiva46”  

 

É ressabido que tem decidido reiteradamente a Corte Constitucional que as 

aposentadorias são regidas pela lei vigente a época da inativação, bem como as 

pensões, pela Lei vigente ao tempo do passamento. 

 

                                                           
44 RE 209.517-6-STF/1ª T, DJU 29.8.97, p. 40.255). No mesmo sentido, RE 209.519-2-SC, STF/ 1ª T, RT 746/176. 

 
45 Op. Cit. 
46 RT 739/146. 



 52 

Bastante elucidativa, sob a ótica  do procedimento administrativo é a Instrução 

Normativa/INSS nº 06,  de 11.06.1993: Da Legislação Aplicável às Pensões:  

 

 7.1- Às pensões devidas em conseqüência dos óbitos de funcionários, 

ocorridos até 11 de dezembro de 1990, inclusive, aplicam-se as leis nºs 1.711, 

de 1952, 3.373, de 1958 e 6.782 de 1980, e o Decreto nº 76.954 de 1975. 

 

 7.2- À pensão devida em conseqüência de óbito de servidor, ocorrido após 11 

de dezembro de 1990, aplica-se a lei nº 8.112/90. Esta instrução Normativa 

entra em vigor na data de sua publicação”  

 

Vale enfatizar ainda o entendimento jurisprudencial, consolidado sobretudo 

pelo STF, para o qual “o fato gerador do percebimento de pensão é o óbito do  

instituidor, sendo regida pela legislação vigente ao tempo do passamento47.  

 

Assim, não só da ótica do direito adquirido,  a pensão estatutária uma vez 

instituída sob a égide da Lei antiga, assume o caráter “actus perfectus”, ficando 

subordinada á lei ao tempo de sua instituição. 

 

Valiosa aqui a lição de Pontes de Miranda48 no sentido de que “a lei nova não 

pode retirar do mundo jurídico o ato jurídico perfeito, nem alterá-lo a seu 

talante". 

 

 

5. ATO PERFEITO ADMINISTRATIVO 

Efeito Sanatório do Tempo 

 

Como cediço, os atos administrativos estão sujeitos aos efeitos sanatórios do 

tempo, sendo certo que assim sendo configuram ato jurídico perfeito e acabado 

                                                           
47 in MS 21.540-2/RJ, DJ-I, 26/4/96, pág. 13113, Rel. Min. Octávio Gallotti, plenário, unânime. 
48 MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1967. 
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nos termos do art. 207 da CLPS, verbis: “Art. 207: O processo de 

interesse de beneficiário ou empresa não pode ser  revisto após 5(cinco) anos 

contados de sua decisão final, ficando dispensada a conservação da 

documentação respectiva além desse prazo”  A tal respeito,  temos que perquirir 

as seguintes considerações: “O art. 207 da  CLPS, estatui que o direito da 

autarquia previdenciária de rever os atos concessórios de benefícios extingue-se 

em cinco anos a contar da sua decisão final. Pois bem, é ressabido que tal 

dispositivo não fora revogado pelas Leis 8.212/91 e 8213/91. Pelo contrário, a 

Lei  9.784 de 29 de janeiro de 1999 é que ratifica a norma suso, em seu artigo 

54, estatuindo que o Administrador decai de seu direito à revisão após cinco 

anos, salvo se comprovada má-fé. Que, diga-se,  in casu inocorre, porquanto os 

valores pagos aos recorrentes foram determinados por legislação específica e 

aprovados pelo INSS. 49 

 

 A referida lei limitou de modo considerável, o alcance do Enunciado 473, da 

súmula do Supremo Tribunal Federal, que sempre fora interpretado como se 

pudesse a Administração Pública efetivar a nulificação quando melhor lhe 

aprouvesse. A análise crítica do dispositivo legal em comento, traz uma 

conclusão induvidosa, a certeza de que o legislador abraçou a tese que os atos 

administrativos estão sujeitos ao efeito sanatório do tempo, ressalvada 

exclusivamente a hipótese de má-fé do beneficiário. 

 

Nesse sentido:  

 

ADMINISTRATIVO - REVISÃO DE ATO PRATICADO HA MAIS DE DEZ 

ANOS - PRESCRIÇÃO. 

 

I - Os atos administrativos também estão sujeitos a prescrição. 

 

                                                           
49  Juiz Federal Leopoldo Muylaert, in MS 98.0029681-6/RJ 
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II - Impossibilidade de se rever o ato praticado ha mais de dez  anos, sob pena 

de impossibilitar a sedimentação de situações fáticas já consolidadas pelo 

decurso do tempo. 

III - Apelação e remessa oficial improvidas. (AMS-98.0201117-7 Rel.Juiz Ney 

Fonseca. P.10/08/99.  

 

No mesmo sentido, esposando a tese: 

 

REMESSA EX OFFICIO Nº 89.02.08817-0 Relator: JUIZ CELSO PASSOS                      

Turma: 03. TURMA Julgamento: 19/02/92     Publicação: 09/06/92  Fonte: DJ   

Vol:  Pag: 16463 

 

E M E N T A:  ADMINISTRATIVO – MILITAR – ERRO 

ADMINISTRATIVO – RETIFICAÇÃO DE REFORMA. 

 

1. Afastadas  as preliminares, pois a autoridade federal prestou informações, 

sendo o ato impugnado da própria autoridade impetrada que, só após 27 anos, 

deu cumprimento a portaria ministerial que reduziria os proventos da reforma 

do autor. 

 

2. E certo que a administração não decai de seu poder de anular seus atos 

ilegais, podendo corrigi-los sempre, a partir do momento que constatar seu erro. 

Entretanto, o direito do impetrante não pode ser prejudicado pela omissão da 

autoridade. 

 

3. Assim, se tais omissões administrativas, mantendo atos ilegítimos e 

operantes a longo, tempo já produziram efeitos perante terceiros  de boa fé, há 

de se deferir a pretensão do autor, confirmando-se a sentença. 

 

4. Remessa oficial a que se nega provimento, em decisão unanime. Grifamos 

 

 

Ainda no mesmo sentido: 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO 

CONSTITUCIONAL - SUSPENSÃO DE BENEFICIO DE SEGURADO DO 

INSS -AUSÊNCIA DE FORTE INDICIO DE FRAUDE. 

 

- A concessão do beneficio constitui um ato administrativo e, assim,         

presumidamente legal e regular. 
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- Militando a favor do impetrante esta presunção, despicienda a         prova, por 

ele, da regularidade da concessão do beneficio, bastando a comprovação da 

concessão do beneficio para a caracterização da liquidez e da certeza do direito. 

 

 - Ausente a comprovação de fortes indícios de fraude, descabe a  suspensão do 

beneficio. - Pelo provimento do apelo em mandado de segurança.( Apelação em 

Mandado de Segurança nº 97.0207655-2, Juíza Vera Lúcia Lima da Silva)   

 

Conclui-se, de conseguinte, pela inadmissibilidade da revisão também do ato 

perfeito administrativo,  por atentar contra direitos e garantias inalienáveis, sem 

os quais, caem por terra os princípios fundamentais enunciados nos artigos 

inaugurais da Carta, como a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 

valores sociais do trabalho; e, bem assim, dentre outros, o objetivo da 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 

 

 

6. TEORIA DO FATO CONSUMADO 

 

Na dicção da Corte Superior de Justiça a aplicação da denominada “teoria do 

fato consumado” pressupõe uma situação ilegal consolidada no tempo, em 

decorrência da concessão de liminar, ou de ato administrativo praticado por 

autoridade competente para se reconhecer o direito sobre determinada situação 

que ainda não ocorreu. 

 

 

Do voto do eminente Ministro Bilac Pinto no RE n. 85.179/RJ (RTJ 83/921 ), 

destaca-se a lavra de Miguel Reale, que traz valiosos ensinamentos sobre o 

assunto: 

 

“Não é admissível, por exemplo, que, nomeado irregularmente um servidor 

público, visto carecer, na época, de um requisitos complementares exigidos  

por lei, possa a Administração anular seu ato, anos e anos volvidos, quando já 

constituída uma situação merecedora de amparo e, mais do que isso, quando a 
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prática e a experiência  podem ter compensado a lacuna originária. Não me 

refiro, é claro, a requisitos essenciais, que o tempo não logra por si só 

convalescer, - como seria, por exemplo, a falta de diploma para ocupar cargo 

reservado a médico, - mas a exigência outras que, tomadas no seu rigorismo 

formal, determinariam a nulidade do ato.” 

 

 Escreve com acerto José Frederico Marques que a subordinação do exercício 

do poder anulatório a um prazo razoável poder ser considerado requisito 

implícito no princípio do “ due process of law” Tal princípio, em verdade, não 

é válido apenas no sistema do direito norte – americano, do qual é uma das 

peças basilares, mas  é extensível a todos os ordenamentos jurídicos, visto 

como corresponde a uma tripla exigência, de regularidade normativa, de  

economia de meios e formas e de adequação à atipicidade fática. Não obstante 

a falta de termo que em nossa linguagem rigorosamente lhe corresponda, 

poderíamos traduzir “due process of law” por devia atualização do direito, 

ficando entendido que haverá infração desse ditame fundamental a toda vez 

que, na prática do ato administrativo, for preterido algum dos momentos 

essenciais à sua ocorrência; foram destruídas, sem motivo plausível, situações 

de fato, cuja continuidade seja economicamente aconselhável, ou se a decisão 

não corresponder ao complexo de notas distintas da realidade social 

tipicamente configurada em lei. 

 

Assim sendo, se a decretação de nulidade é feita tardiamente, quanto a inércia 

da Administração já permitiu se constituíssem situações de fato revestidas de 

forte aparência de legalidade, a ponto de fazer gerar nos espíritos a  convicção 

de sua legitimidade, seria deveras absurdo que, a pretexto da eminência do 

Estado, se concedesse às autoridades um poder-dever indefinido de autotutela. 

 

Desde o famoso “affaire Chachet” é esta a  orientação dominante no Direito 

francês, com os aplausos de Maurice Hauriou , que bem  soube pôr em realce 
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os perigos que adviriam para  a segurança   das relações sociais se houvesse 

possibilidade de indefinida revisão  dos atos administrativos. 

 

Da França tal doutrina passou para a Itália, granjeando o apoio de seus mais 

ilustres mestres como Cino Vitta e D’Alessio, cuja doutrina  é oportunamente 

lembrada por José Frederico Marques ao tratar deste assunto. Consoante 

ponderação do primeiro dos administrativistas citados, uma grande distância 

de tempo, pode parecer oportuno manter o ato em vida, apesar de ilegítimo, a 

fim de não subverter estados de fato já consolidados, só por apego formal e 

abstrato ao princípio de legitimidade. Não se  olvide que ordenamento jurídico 

é conservador no sentido de respeitar fatos ocorridos, há muito tempo,  muito 

embora não conformes à Lei” (pp. 84 a 86)”. 

 

Concluindo o julgamento do MS 6.215/DF, o Ministro Félix Fischer, salientou 

que é possível  se aplicar essa tese, por exemplo, no caso do vestibulando que 

ingressa na  faculdade amparado por liminar, e o mérito da questão somente é 

apreciado quando já está por concluir o curso. Ou no do candidato que tem sua 

inscrição indeferida por insuficiência de idade, presta o concurso por força de 

liminar, é aprovado, nomeado e empossado no cargo e, após anos no seu 

exercício, vai ser apreciada aquela questão inicial50 

 

 Exsurge, pois, que a teoria do fato consumado, embora não possa parecer tem 

muita aplicação nos dias de hoje, a teor de atos revogatórios baseados na 

sumula 473 do STF que a Administração Pública tem entendido, erradamente, 

como ilimitado seu poder-dever de rever seus próprios atos. Todavia, de bom 

alvitre o destaque, a mesma  súmula garante o respeito ao direito adquirido e 

ressalva, em todos os casos,  a apreciação da questão pelo Poder Judiciário.  E 

isso exatamente porque uma ato hoje verificado ilegal pode ter tido seus efeitos 

                                                           
50 .in LEX 125/79, JSTJ e TRF’s 
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perpetrados de tal; forma no tempo que tenha hoje, esse ato, feito surgir direitos 

em relação a terceiros que, de boa fé, em nada contribuíram para a 

materialização do ato, mas que dele sofreram os efeitos, e não seria justo tirar 

dessas pessoas direitos que conquistaram. Aplica-se aqui, então,  a teoria do 

fato consumado. 

 

7. COISA JULGADA 

 

Sobre a coisa julgada, esclarece Hugo de Brito Machado51, que “a questão de 

saber se a violência contra a coisa julgada configura uma questão 

constitucional não pode ser resolvida com uma resposta afirmativa, ou 

negativa, para todos os casos. Se uma lei disciplina determinada  situação  de 

certo modo, e nada diz a respeito da aplicação desse novo disciplinamento à 

(sic) situações amparadas pela coisa julgada, é evidente que a aplicação desse 

novo disciplinamento àquelas situações é que viola a coisa julgada. Entretanto, 

se a lei diz expressamente que o seu disciplinamento aplica-se exclusive 

àquelas situações, é a própria lei que violou a garantia da coisa julgada. Nesse 

último caso, portanto, trata-se de lei inconstitucional”.  

 

 

8. PODER REFORMADOR E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Certo é, pois, que a norma constitucional emanada do poder reformador, ou 

poder constituinte derivado, não pode, validamente,   alterar norma que, em 

virtude de preceito explícito do poder constituinte originário, está amparada por 

cláusula de imodificabilidade. OTTO BACHOF52 (Verfassungswidrige 

Verfassungsnormen?), 

 

                                                           
51 Op. Cit. 
52 BACHOF, Otto. Normas Constitucionais Incontitucionais. Tradução de José Manuel C. Costa. Livraria Almedina, 

Coimbra. Portugal. 
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Antes de mais, impositivo traçar as básicas diferenças entre as formas previstas 

de alteração do texto constitucional, quais sejam as Emendas Constitucionais e 

Emendas Constitucionais de Revisão. A esse teor, com maestria, o faz R. 

Friede53,  cujos ensinamentos transcrevemos: 

 

”Conforme já mencionamos, o processo de reforma da Constituição (ou, em 

termos mais amplos, processo de mutação explícita formal), em essência, pode 

ser instaurado por dois diferentes mecanismos: a emenda e a revisão. A 

emenda representa, em síntese, o mecanismo ordinário em que é exigido 

quorum especial (típico das Constituições rígidas), no caso brasileiro de três 

quintos dos membros de cada uma das Câmaras do Legislativo (Câmara dos 

Deputados ou Câmara baixa (representando, proporcionalmente, o povo) e 

Senado Federal ou Câmara Alta (representando, por três membros por Estado, 

o pacto federativo)), para a alteração do Texto Constitucional (respeitados os 

limites ao poder da reforma), de forma pontual, ou seja, sem a abrangência de 

modificação da Constituição como um todo. 

 

A revisão, ao contrário, refere-se a um mecanismo extraordinário com 

necessária e expressa previsão autorizativa no próprio Texto Constitucional 

originário, restrita normalmente por uma limitação temporal (como no caso da 

Constituição de 1988, em que se afirma a possibilidade de revisão após cinco 

anos de vigência) e com escopo particular de atuação (objetivo próprio (no 

caso brasileiro a adaptação das normas constitucionais em relação a eventual 

modificação da forma de governo por plebiscito)), ainda que com ampla 

abrangência. 

 

9. AS LIMITAÇÕES QUE A PRÓPRIA CARTA IMPÕE. 

 

                                                           
53 Op. Cit. 
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A Emenda Constitucional está prevista no art. 59, I e regulada pelo art.60 das 

Disposições Permanentes.  O procedimento de elaboração de Emenda à 

Constituição obedece aos seguintes pressupostos: a) a iniciativa é conferida ao 

Presidente da República ou a um terço de deputados federais, ou a um terço  de 

senadores e, ainda, por proposta de mais da metade das Assembléias 

Legislativas estaduais (art.60); b)  a proposta é discutida e votada em cada Casa 

do Congresso Nacional, em dois momentos distintos (chamados turno de 

votação); discutida e aprovada em turno, volta a sê-lo em outro turno de 

discussão e votação (art. 60, § 2º); c) sua aprovação demanda 3/5 dos membros 

de cada uma das Casas do Congresso Nacional (art.60,§ 2º) d) não há sanção; 

há promulgação efetivada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal (art.60,§ 3º). 

 

Este procedimento há de ser rigorosamente obedecido, sob pena de 

inconstitucionalidade em razão de desobediência à forma. Obedecido o 

procedimento, há condicionantes relativas ao conteúdo, à matéria. Havendo, por 

óbvio, vedações na própria Constituição. Tais vedações podem  ser explícitas 

ou implícitas. 

 

São explícitas as que impedem a alteração da Federação; o voto direto, secreto, 

universal e periódico; a separação  dos Poderes; os direitos e garantias 

individuais. Não se permite nem mesmo deliberação sobre proposta de emenda  

tendente a abolí-las.   

 

De outra senda, a proposta que direta ou reflexamente, ainda que de forma 

remota tenda (e apenas isso é o que basta) a abolir a forma federativa, por 

exemplo,  é expressamente proibida, vedada,  inviável e insuscetível sequer de 

deliberação. Exsurge, pois, que a proibição de discutir tais matérias é limitação 

explícita à atividade reformadora. Encontra-se na própria Lei Maior, um aspecto 

que merece ser destacado: não é necessário que  a proposta de emenda  traga, 
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em si, diretamente, uma ameaça de alcançar os princípios citados. Suficiente ser 

apenas que esteja marcada por uma tendência à abolição de qualquer um dos 

incisos que compõem o art. 60, § 4º, para que não possa, nem ao menos, ser 

proposta. 

 

 Por derradeiro, é implícita  a proibição que jungida ao procedimento de 

elaboração da norma constitucional, oriunda esta do constituinte derivado. Isto 

porque o constituinte originário estabeleceu procedimento rígido para a 

reforma. Não podendo o órgão a quem restou atribuida a competência 

reformadora modificar o critério de rigidez estabelecido pelo legislador 

originário, concessor da atribuição.. 

 

O art. 60 em seu § 4º, é quem fixa os Limites Materiais do Poder Constituído de 

Reforma. Mais uma vez, a lição de R. Friede54 se impõe: “Por efeito, possuindo 

natureza própria de poder derivado, o poder reformador se encontra 

irremediavelmente adstrito aos limites expressamente estabelecidos pelo poder 

originário em sua obra última (ou seja, a Constituição) em três diferentes níveis 

formais: limites temporais (relativos ao transcurso de um tempo mínimo de 

vigência para que as normas constitucionais possam ser reformadas (ou seja, 

emendadas ou revistas)), limites circunstanciais (relativos a determinadas 

circunstâncias expressamente previstas que, quando existentes, impedem o  

processo de reforma (estado de sítio, estado de defesa etc.)) e limites materiais 

(relativos a certas matérias que não podem, em nenhuma hipótese, ser objeto de 

reforma (alteração), por constituírem elementos basilares da Constituição 

originária (cláusulas pétreas)) e pelo próprio direito natural, como imposição 

lógica e universal, independente da positivação das regras constitucionais pelo 

poder originário, por meio dos denominados limites substanciais em um único 

nível material (disposições fixas). 

 

                                                           
54 Ob. Cit. p. 101/2 
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Nesse particular, muito embora a nomenclatura relativa às modalidades de 

limitações ao poder reformador não seja completamente pacífica na doutrina, 

existindo aqueles que aludem aos chamados limites processuais, entre outros, 

deve ser consignado caracterizar o erro mais comum, a confusão que se 

estabelece, em algumas situações, entre as cláusulas pétreas (limitações formais, 

sob a ótica material) e as disposições fixas (limitações não formais), 

comprometendo, em certo aspecto, o necessário tecnicismo a respeito do tema.:  

 

Como afirma Pontes de Miranda55, ao ser aplicado como novo Direito, o novel 

texto constitucional assegura a permanência de situações jurídicas(sejam de 

direito público ou de direito privado), anteriormente constituídas. 

 

Para Ivo Dantas56, Ao entendimento referido, segundo o qual a consagração do 

Direito Adquirido em sede constitucional vincula o  legislador, acrescenta-se 

que, no caso da Constituição brasileira de 1988(rígida), o princípio encontra-se 

inserido na categoria de Cláusula Pétrea (art.60,§ 4º, IV), pelo que se dirige, 

igualmente, ao denominado Poder Reformador em qualquer de suas formas, ou 

seja, Revisão ou Emenda. 

 

O mesmo se diga com relação às Disposições Transitórias, que integram a 

Constituição, não se caracterizando, com respeito das opiniões em contrário, 

como um conjunto de normas independentes. A par disso afirmamos sem 

titubear o ADCT é parte integrante do texto constitucional. Nesse viés e mais 

uma vez esposando a cultural lição de Ivo Dantas,  é de clareza solar que, na 

esteira do nosso entendimento,  qualquer uma das suas normas só poderá ser 

alterada pelo mesmo processo e com todas as vedações e limitações  inerentes  

às emendas, conforme previsto nas Disposições Permanentes. 

 

                                                           
55 Op. Cit. 
56 Op. Cit. 
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Neste quadro de ações, a mudança formal da Constituição, por envolver 

aspectos de ordem procedimental e de ordem material, a serem seguidos pelo 

Poder Legislativo, em seu exercício de Poder Reformador, são passíveis de 

controle, tanto pelo Supremo Tribunal Federal, na via da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade e pela Ação Declaratória de Constitucionalidade , como 

pela via de defesa ou incidental, inclusive, através do Mandado de Segurança. 

 

No tocante aos aspectos de ordem material, entretanto, e de forma correta, tem 

admitido o STF a apreciação da constitucionalidade de uma Emenda 

Constitucional. 

 

De outro lado, o controle incidental encontra-se previsto no mesmo art. 102, 

inciso III da Lei Maior, e ao qual, ainda em decorrência da EC 3/93, foi 

acrescido o parágrafo 1º, nos seguintes termos: Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 926-5- DF. Relator o Min. Sidney Sanches, dentre 

outros aspectos, decidiu o STF o seguinte: “A Lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a Direito.” Na Ação Direta da 

Inconstitucionalide nº 829-3-DF/54 Relator – Min. Moreira Alves: O STF 

decidiu “examinar a inconstitucionalidade ou não, de emenda constitucional.” 

 

Para Sálvio de Figueiredo Teixeira57, “o controle pela via incidental, “o que se 

torna necessário evidenciar é que a inconstitucionalidade, como exceção, pode 

ser argüida no curso de processo normal, logicamente perante qualquer órgão 

jurisdicional, singular ou coletivo, nessa hipótese: “Nenhum  magistrado deve 

aplicar uma lei  que  em sua opinião seja inconstitucional”.  

 

Também nessa linha de raciocínio, no que respeita ao caráter impositivo da 

regra constitucional originária,  já frisou o eminente Ministro Celso de Mello58, 

que “Uma constituição escrita  não configura mera peça jurídica, nem é 

                                                           
57 ADIN nº926-5 e ADIN 1.396-3. 
58 no  julgamento da ADIn 293-7/DF: 
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simples estrutura de normatividade e nem pode caracterizar um irrelevante 

acidente histórico na vida dos povos e nas nações. Todos os atos estatais que 

rupugnem a constituição expõem-se à censura  jurídica dos Tribunais, 

especialmente porque são írritos, nulos e desvestidos de qualquer validade. A 

Constituição não pode submeter-se à vontade dos poderes constituídos e nem 

ao império dos fatos e das circunstâncias. A supremacia de que ela se reveste –

enquanto for respeitada- constituirá a garantia mais efetiva de que os direitos e 

as liberdades não serão jamais ofendidos." 

 

Não há como aceitar,  por sua patente inconstitucionalidade, eventual afronta a 

cláusulas pétreas, seja através de lei, seja através de Emenda Constitucional, ou 

qualquer outra espécie normativa. 

 

Considerando as vedações e limites ao poder de reforma, como  o poder 

constituinte derivado, e dentro de um quadro de Constituição rígida como  a 

nossa, cuja imutabilidade dos princípios gerais norteiam a nossa República, as 

cláusulas pétreas consignadas no § 4º do art. 60 não podem restar afrontadas. 

Há destarte, que se prosseguir, no que respeita à reforma da Constituição, a 

preservação de seu espírito, que, ademais, é incompatível com um novo 

desenho de Estado, que as  alterações propostas pretendem impor.  

 

De acordo com o professor José Afonso da Silva59, “no qualificativo 

fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas sem as 

quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, as vezes, nem mesmo 

sobrevive; fundamentais do homem, no sentido de que a todos, por igual, 

devem ser, não apenas formalmente reconhecidas, mas concreta e 

materialmente efetivados(...) Direitos fundamentais do homem significam 

direitos fundamentais da  pessoa humana ou direitos humanos fundamentais. É 

com esse conteúdo que a expressão direitos fundamentais encabeça o Título II 

                                                           
59 Op. Cit. 
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da Constituição que se completa, como direitos fundamentais  da pessoa 

humana,  expressamente, no art. 17”  

 

Por sua vez, como uma das   modalidades dos direitos fundamentais do homem, 

“os direitos sociais são prestações constitucionais positivas estatais, enunciados 

em normas constitucionais positivas, que possibilitam melhores condições de 

vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações 

sociais desiguais”. 

 

Mas é preciso convir, antes de mais, que esses direitos não excluem outros, 

além daqueles  constantes dos artigos  5º e seguintes da Constituição Federal, 

decorrentes do regime e dos princípios adotados pela própria Constituição.  

Leia-se, a  propósito, o disposto § 2º, do artigo 5º, que reza:  “os direitos e 

garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados...” 

 

O amplo rol  de direitos fundamentais, o qual se inscreve nos artigos 5º, 6º, 7º 

8º e 9º da Constituição Federal, não esgota, pois, o campo constitucional dos 

direitos fundamentais – lembremo-nos todos, pedra angular da Carta Magna. 

Estão também dispersos ao longo de todo  o texto constitucional. São 

vulgarmente chamados de direitos fundamentais constitucionais   fora do 

catálogo. Alguns desses direitos são direitos de natureza análoga aos direitos, 

liberdades e garantias e dentre estes se situa o direito que todos temos de ser 

cidadãos de um País Soberano, dono de suas decisões nos campos econômico, 

político e social. 

 

Mais quais são e onde estão os Direitos e Garantias fundamentais? 
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Como bem acentuou o eminente  Ministro Carlos Velloso60 ao proferir voto em 

ação direta de inconstitucionalidade, estão eles espalhados por toda a 

Constituição  e não apenas nos setenta e sete incisos do art. 5º, como poderia 

parecer numa superficial análise. Vejamos o teor do voto: 

 

“Direitos e garantias individuais não são apenas os que estão inscritos no art. 5º.  

Não. Esses direitos e essas garantias se espalham pela Constituição. O próprio 

art. 5º no seu § 2º, estabelece que os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 

seja parte. Sabido, hoje, que a doutrina dos direitos fundamentais não 

compreende, apenas, direitos e garantias individuais, mas, também, direitos e 

garantias sociais, direitos atinentes à nacionalidade e direitos políticos. Este 

quadro todo compõe a teoria dos direitos fundamentais. Hoje não falamos, 

apenas em direitos individuais, assim de primeira geração. Já falamos de 

direitos de primeira , de Segunda,   de terceira e até de quarta geração.”  

 

Esses direitos estão hoje assim classificados:  

 

Direitos da Primeira Geração: São os direitos da liberdade, correspondentes à 

fase inaugural do constitucionalismo – direitos civis políticos. Têm por titular o 

indivíduo e são oponíveis ao Estado, traduzindo-se como faculdades ou 

atributos da pessoa. A subjetividade é seu traço característico. 

 

Direitos da Segunda Geração:  Dominam o século XX do mesmo modo que os 

da primeira geração dominaram o século XIX. São os direitos sociais, culturais 

e econômicos, bem como os direitos coletivos ou de coletividades. Foram 

introduzidos nos constitucionalismo pela reflexão antiliberal , de início, nas 

                                                           
60 Ementário STF 1.730-10) 
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Constituições marxistas e, depois, nas Constituições dos Estados Sociais. 

Fundamentam-se na Igualdade. 

 

Direitos da Terceira Geração: Dotados de altíssimo teor de humanismo e 

universalidade, os Direitos de Terceira Geração tendem a cristalizar-se neste 

fim de século enquanto direitos que não se destinam especificamente à proteção 

dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. 

Têm primeiro por destinatário o gênero humano mesmo. Assentam-se na 

Fraternidade. 

 

10. CONSTITUIÇÃO E PODER REFORMADOR 

 

Para deslinde da questão proposta, do qual, na verdade, dependerá o 

posicionamento do Poder Judiciário de forma geral,  necessário se torna abordar 

o tema da distinção entre constituinte e poder reformador. Quem esclarece é 

OTTO BACHOF 61 

 

Nas Constituições rígidas – que são aquelas que, para sua  reforma, exigem 

formalidades especiais, distintas das seguidas para a elaboração das leis 

ordinárias a competência para alterá-las pertence a um poder reformador, 

distinto em sua natureza tanto do poder constituinte, quando do poder 

legislativo ordinário. 

 

Se o poder constituinte é limitado, o poder reformador não o é, tendo que se 

ater, necessariamente, às regras instituídas por aquele. Assim, quando a norma 

constitucional adventícia, emanada do poder reformador, se dispõe a alterar 

outra de modo contrário à cláusula de imodificabilidade contida no Diploma 

Maior, estaremos certamente diante de norma Constitucional inconstitucional, 

                                                           
61 in “Normas Constitucionais Inconstitucionais? (Verfassungswidrige Verfassungsnormen?), com tradução para o 

português do Professor José Manuel Cardoso da Costa, editada pela Livraria Almedina, de Coimbra).  
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inexistindo em tal afirmação qualquer incongruência, contradição ou 

impropriedade, como, à primeira vista, pode parecer.” 

 

Assim têm entendido,  na doutrina pátria, entre outros, Nelson  de Souza 

Sampaio;  José Afonso da Silva; Pinto Ferreira. 

  

Em favor do seu entendimento,  Carlos Velloso, invoca a autoridade do insigne 

professor Caio Mário da Silva Pereira, como se lê: 

 

“Mais na frente do que nós, nos sustentar o princípio da oposição do direito 

adquirido à própria Constituição, e, evidentemente, com  muito maior 

autoridade, fortalecendo, assim, o nosso modesto ponto-de-vista, encontra-se o 

exímio Caio Mário da Silva Pereira, quando ensina. “Em princípio não pode 

haver nenhum direito oponível à Constituição, que é a fonte primária de todos 

os direitos e garantias do indivíduo, tanto na esfera publicística quanto na 

privatística. “Uma reforma  Constitucional não pode sofrer restrições com 

fundamento na idéia genérica do respeito ao direito adquirido. Mas, se é a 

própria Constituição que consiga o princípio de não-retroatividade, seria uma 

contradição consigo mesma se assentasse para todo o ordenamento jurídico a 

idéia do respeito às situações  constituídas e, simultaneamente, atentasse contra 

este conceito. Assim, um a reforma da Constituição que tenha por escopo 

suprimir uma garantia antes assegurada constitucionalmente (“exempli gratia”, 

a inamovibilidade e a vitaliciedade dos juizes), tem efeito imediato, mas não 

atinge aquela prerrogativa ou aquela garantia, integrada no patrimônio de todos 

que os gozavam do benefício “. 

 

A vexata quaestio é a seguinte: os direitos e garantias individuais, informados 

pelas chamadas cláusulas pétreas da Constituição (art.60, § 4º, IV), são apenas 

os arrolados nos setenta e sete incisos do seu  art. 5º, ou, acaso, existem outros, 

enunciados em dispositivos diversos daqueles? 
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Tem-se por assente, inclusive com o reforço do posicionamento do Min. 

Velloso suso transcrito, onde observa a respeito do  não-exaurimento dos 

direitos individuais nos setenta e sete incisos do art. 5º da Constituição, 

salientando que o elenco do art. 5º da Constituição não é exaustivo dos direitos 

e garantias individuais, até pelo que dispõe o § 2º do referido art.5º: 

 

“§ 2º:  Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 

  

Sem discrepar se manifesta o eminente Ministro  Ilmar Galvão62: “A nova 

Carta enumera os direitos e garantias individuais em seu art. 5º. Fê-lo de 

maneira minuciosa, mas não exaustiva, já que, no § 2º, deixou ressalvado que 

“os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Repare-se 

que o texto não fere direitos e garantias expressos no art. 5º, mas na 

Constituição, querendo significar, portanto, que o mencionado dispositivo não 

é exaustivo em relação aos direitos expresso na Carta.”  

 

Tem-se, pois, que os direitos e garantias individuais, protegidos como cláusulas 

pétreas na Constituição, não se exaurem nos 77 incisos do art. 5º, consoante a 

interpretação corrente que é dada ao § 2º do art.5º da Lei Maior, como referido 

no julgamento da  ADIn 939-7 (concessão de Medida Cautelar) pelo Supremo 

Tribunal Federal. 

 

Relembrando a lição de Caio Mário da Silva Pereira, já invocada, pode-se 

afirmar que “uma reforma da Constituição que tenha por escopo suprimir uma 

                                                           
62 (STF-ementário nº 1739-10). 
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garantia antes assegurada constitucionalmente (“exempli gratia”, a 

inamovibilidade e a vitaliciedade dos juízes), tem efeito imediato, mas não 

atinge aquela prerrogativa ou aquela garantia, integrada no patrimônio de 

todos que gozavam o benefício.”  

 

Assim entendidos os direitos e garantias individuais, o art. 60 ao fixá-los como 

cláusulas pétreas, leva à conclusão de que deverão eles ser interpretados não 

apenas como aqueles enumerados no art. 5º, mas, igualmente, como todos os 

constantes do Título II da Constituição Federal. 

 

Todas essas matérias incluem-se nas denominadas cláusulas pétreas, mais 

precisamente, no inciso IV do art. 60, não podendo ser, nem ao menos, objeto 

de deliberação qualquer proposta tendente à aboli-los.  

 

Em seu já citado estudo Constituição e Direito Adquirido, Raul Machado 

Horta63 afirma que “o constitucionalismo brasileiro, desde o seu texto inicial, 

em 1824, consagrou o princípio da irretroatividade ampla, desconhecendo 

técnica da retroatividade parcial, preferida nas Constituições dos Estados 

Unidos de 1787, da Argentina de 1853, da Itália de 1947 e da França de 1958”. 

 

O que significa dizer, que o direito adquirido (art. 5º, inciso XXXVI) – tal como 

vimos defendendo – é imune a toda e qualquer alteração constitucional formal, 

seja pela Emenda, seja pela Revisão.64  

 

“O controle de constitucionalidade tem por objeto lei ou emenda constitucional 

promulgada”.65  

                                                                                                                                                                                              

 
63 HORTA, Raul  Machado. Constituição e Direito Adquirido. 
64 Ivo Dantas, Ob. Cit. 

65 RE 21.642 – Rel. Min. Celso de Mello. 
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“Cabe Mandado de Segurança, no curso do processo legislativo, contra emenda 

constitucional que viole o art.60, § 4º da Constituição. RE 21.747 – Celso de 

Mello. 

 

José Neri da Silveira66, Reforma Constitucional e o Controle de sua 

Constitucionalidade “possível será indicar, ad exempla, normas que, desde 

logo, definem conteúdos imutáveis da Constituição, tais como o art.2º, quanto à  

separação dos Poderes Legislativos, Executivo e Judiciário; o art. 5º, quando 

define “direitos e garantias individuais”.  

 

Não se ode olvidar, a teor do rol do art. 59 da Carta, que a Emenda está 

compreendida no processo legislativo. E, assim sendo, é também Lei. Uma vez 

lei, está sujeita e adstrita ao princípio da irretroatividade 

 

Duas observações da lavra do brilhante Ivo Dantas merecem destaque: a) o 

vocábulo Lei contido no mandamento transcrito engloba, indistintamente, todas 

as espécies legislativas contidas no art. 59 do texto constitucional,  pois se 

assim não fosse estaríamos admitindo que só a Lei (tomada apenas no sentido 

formal e restrito) não poderia prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada. Em conseqüência , os decretos legislativos  e as 

resoluções, por serem destituídos daquele sentido, não estariam incluídos nas 

limitações previstas e determinadas pelo inciso XXXVI; b) quando se fala em 

Emenda Constitucional, esta é manifestação de um Poder Constituído – Poder 

de Reforma – integrando, nos termos do art. 59 (CF, 1988), o Processo 

Legislativo e, como tal, encontra-se obrigada a render homenagem ao texto da 

Constituição, conclusão a que se chega não por mero exercício exegético, mas , 

inclusive, por determinação expressa deste mesmo texto (art.60, § 4º). 

 

                                                           
66 Revista do Ministério Público, Nova Fase, Ed. RT, Porto Alegre, nº 35, 1995, pp.16-17. 
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Tais emendas, entretanto, só poderão atingir Expectativas de Direito, nunca 

Direitos Adquiridos, visto que esses, entre nós, têm sede constitucional 

originária. 

 

A esse respeito, o Min. Carlos Velloso: “Então é descabido, data venia, afirmar-

se que tal direito não é oponível à reforma consubstanciada na Emenda 

Constitucional 1/69. É oponível, sim, porque é também um direito 

constitucional   contido na matriz da reforma, na obra do Poder Constituinte 

originário do qual se derivou o Poder Constituinte de revisão”. 

 

11. DA AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE(Direta)  

 

São legitimados para propor a referida ação direta, também catalogada como 

representação de insconstitucionalidade, O Presidente da República, a Mesa do 

Senado Federal; a Mesa da Câmara dos Deputados a Mesa da Assembléia 

Legislativa, O Governador  de Estado, o Procurador - Geral da República, o 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; partido político com 

representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de 

classe de âmbito nacional.  

 

As decisões nas ações de inconstitucionalidade não fazem coisa julgada (salvo 

nos casos concretos) – na via de exceção . 

 

Por  leis hão de entender-se todas as espécies previstas no art. 59: inclusive 

Emendas à Constituição. 

 

Por ato normativo, entende-se: a) decretos do Poder Executivo; b) normas 

regimentais dos Tribunais federais e estaduais e suas resoluções. Exclui-se 

desse controle o prejulgado fixado pelos Tribunais. 
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12. INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA: 

 

Estas também  se submetem ao controle da constitucionalidade, uma vez que, 

sendo fruto da competência reformadora, deverão ser produzidas segundo forma 

e com conteúdo previstos na Constituição. Produzirão eficácia contra todos e 

efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e do 

Poder Executivo. 

 

O art.60, § 4º, por sua vez, impede apreciação de emenda tendente a abolir a 

Federação, o voto direto, a separação dos Poderes e os direitos e garantias 

individuais. Ou seja: tais matérias são vedadas ao legislador comum. Elevam-se 

à condição de imutáveis. Nesse ponto a  Constituição é imodificável. Ou seja, 

ainda: nessas matérias o grau de rigidez é o máximo, inadmitindo qualquer 

flexibilidade. 

 

A rigidez constitucional impõe o controle da constitucionalidade. 

 

Arruda Alvim, salienta que “a primeira palavra lúcida a respeito foi dita pelo 

Min .Costa Manso, para quem a  essência do conceito, o aspecto mais 

importante, diz  respeito ao fato. Sua frase era esta: “O fato é que o 

peticionário deve tornar certo e incontestável”. Sucessivamente, a partir dessa 

idéia, o Des. Luiz Andrade bem observou, já agora não com relação ao fato, 

mas ao direito, que a controvérsia não exclui juridicamente a certeza; vale 

dizer, sendo certo o fato, mesmo que o direito seja altamente controvertido, isso 

não exclui, mas justifica o cabimento do mandado de segurança. Numa 

palavra: a controvérsia e a certeza jurídica, esta a ser conseguida afinal, na 

sentença, não são idéias antinômicas, não são idéias que inelutavelmente 

brigam entre si. Portanto, o direito é certo desde que o fato seja certo; incerta 

será a interpretação, mas esta se tornará certa, mediante a sentença, quando o 

juiz fizer a aplicação da lei ao  caso concreto controvertido”. 
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Quando se fala, pois, em direito líquido e certo quer-se significar que num 

primeiro momento o fato pode ser controvertido;  depois, tornar-se-á certo pela 

adequada interpretação do direito. Por isso, não há instrução probatória no 

mandado de segurança. Impetrante e informante hão de produzir 

documentalmente, todo o alicerce para sustentação das suas alegações. O fato, 

portanto, há de tornar-se incontroverso pela interpretação do direito, dada por 

meio da decisão judicial. 

 

O eminente Vicente Ráo67, descreve, com maestria, o sentido profundo da 

intangibilidade do tempo pretérito, nos seguintes termos: “A inviolabilidade do 

passado é princípio que encontra fundamento na própria natureza do ser 

humano, pois, segundo as sábias palavras de  Portalis, o homem, que não ocupa 

senão um ponto no tempo e no espaço, seria o mais infeliz dos seres, se não 

pudesse julgar seguro sequer quanto à sua vida passada (...). Seria agravar a 

triste condição da humanidade querer mudar, através do sistema da legislação, 

o sistema da natureza, procurando, para o tempo que já foi, fazer reviver as 

nossas dores, sem restituir as nossas esperanças (...). 

 

Já Raul Machado Horta68,  obedeceu a dois períodos. No primeiro, a  

irretroatividade ampla se encontra na Constituição e a proteção do direito 

adquirido advém desta, como princípio-reflexo. No segundo, a irretroatividade 

ampla foi absorvida pelo direito adquirido, que se tornou princípio constitucional 

explícito. 

 

As Constituições Federais de 1824, 1891 e 1937 integram o primeiro período 

sendo que as de 1934, 1946. 1967 e 1988 o segundo, quando o direito adquirido 

passou a ser princípio constitucional, absorvendo nele a irretroatividade das leis. 

 

                                                           
67 RAO, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos. 
68 no judicioso artigo “Constituição e Direito Adquirido”, publicado na Revista Trimestral de Direito Público, nº 1/93, 

p. 50-61 
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 Na vigente Carta Política, o direito adquirido, ao lado da coisa julgada e do ato 

jurídico perfeito, é direito e garantia individual, quando considerado em relação à 

lei nova, que não poderá prejudicá-lo, conforme estabelece o art. 5º, inciso 

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada”. 

 

Como se vê, o legislador tratou o assunto em sede constitucional, colocando em 

igual patamar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Não se 

admitir o respeito ao direito adquirido implicaria dar-se o mesmo tratamento para 

o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 

 

A Lei Maior, por decisão soberana dos constituinte originário, é, a um só tempo, 

fonte e protetora do direito adquirido. É dizer, origina-o e protege-o como 

cláusula pétrea. 

 

Carlos Ayres Britto e Valmir Pontes Filho, no substancioso estudo “Direito 

Adquirido contra Emendas Constitucionais69”, repontam esta posição com igual 

vigor. 

 

“Há direito adquirido, sim, contra as emendas constitucionais. O que não há é 

direito adquirido contra a constituição, tal como originariamente posta (...) 

Noutros termos(...) somente a Constituição originária é que se põe na linha de 

largada do Direito Positivo(...). Isto, pelo fato de que seu órgão de elaboração 

(Assembléia Nacional Constituinte,  no caso brasileiro) é o único a se 

caracterizar como instância capaz de normar sem ser normada (...)” 

 

Certo é que o poder de emenda não se confunde com o poder originário: aquele 

se sujeita ás limitações que este lhe impõe. Tais limitações, no sistema jurídico-

                                                           
69 RDA 202/95, p 75/76. 

 



 76 

positivo vigente, estão consagradas nos incisos I a IV do § do art.60 da Carta 

Política, in verbis: 

 

“Art.60......................................................................................... 

§ 4º  Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

I    - a forma federativa de Estado; 

II   - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III  - a separação dos poderes; 

IV  - os direitos e garantias individuais.” 

 

Ivo Dantas, na já citada brilhante obra “Direito Adquirido, Emendas 

Constitucionais  e Controle da Constitucionalidade”, observa: 

 

“(...) quando se fala em Emenda Constitucional, esta é manifestação de um Poder 

Constituído – Poder de Reforma – integrando nos termos da art. 59 (CF, 1988) o 

Processo Legislativo e, como tal, encontra-se obrigada a render homenagens ao 

texto da Constituição, conclusão a que se chega não por mero exercício 

exegético, mas ,inclusive, por determinação expressa do mesmo texto (art.60, § 

4º) “(...)  

 

Não discrepa a orientação do Supremo Tribunal Federal70 , no julgamento da 

ADIn nº 939-DF, decidiu que: “Uma emenda à Constituição, emanada, portanto, 

de Constituinte derivado, incidindo em violação à Constituição originária , pode 

ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, cuja função 

precípua é a guarda da Constituição ( art. 102, I,  “a”, a CF). (...)”.  

 

Ainda, o Excelso Pretório71, decidiu que: “Se na vigência da lei anterior, o 

servidor preenchia todos os requisitos exigidos, o fato de, na sua vigência, não 

                                                           
70 RTJ, 151/755. 
71 no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança nº 11.395, RTJ, 48/392. 
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haver requerido a aposentadoria não faz perder o seu direito que já estava 

adquirido (...)”.  

 

Como se vê, nem mesmo através de Emenda poderia restar maculado o direito já 

incorporado ao patrimônio do indivíduo ou da coletividade, pois na Lição de Luís 

Roberto Barroso “A regra do art. 5º, inc. XXXVI, dirige-se, primariamente,  ao 

legislador, e, reflexamente, aos órgãos judiciários e administrativos. Seu alcance 

atinge, também, o constituinte derivado, haja vista que a não retroação, nas 

hipóteses constitucionais, configura direito individual, que, como tal, é protegido 

pelas limitações materiais do art. 60, § 4º, IV. Disso resulta que as emendas à 

Constituição, tanto quanto as leis infraconstitucionais, não podem malferir o 

direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.  

 

13. CONCLUSÃO 

 

Em conclusão, nada há de surpreendente em que os princípios constitucionais 

fundamentais sejam intocáveis, pois se tratam de direitos e garantias individuais 

e coletivos, sendo defeso sua abolição por meio de proposta de emenda 

constitucional. As disposições desta não podem retroagir para desconstituí-los, 

sob pena de inconstitucionalidade. 
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A Inconstitucionalidade da Cobrança de Contribuição Previdenciária do 

Servidor Inativo da União – Lei 9.783/9972 

 

 

SUMÁRIO:  1. Do direito à não contribuição - 2. Da ofensa aos direitos e 

garantias fundamentais - 3. Constituição e poder reformador - 4. Da 

jurisprudência.  

1. DO DIREITO À NÃO CONTRIBUIÇÃO  

Deve-se ter em mente que o objetivo do constituinte legislador foi dar aos que 

vão se aproximando do término da vida um vencimento integral sem descontos, 

para que possam usufruir totalmente daquilo que recebem e para o qual 

contribuíram na atividade.  

 

A seguridade social é um conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos e 

da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência 

e à assistência social, e por sua vez a aposentadoria é corolário de longos anos 

de serviço e contribuição; e sua fixação não pode ser deixada a livre 

concorrência, nem ao arbítrio dos que detêm o poder, devendo ser feita segundo 

a Justiça e eqüidade. A sobrevivência do aposentado depende de sua 

aposentadoria, que deve ser suficiente para que ele tenha uma vida digna. Deve, 

portanto, ser respeitado o direito do servidor aposentado acima do poder 

arbitrário do estado.  

 

Assim sendo, a lei impugnada cria exação destinada a financiar um benefício 

para o qual o impetrante, enquanto servidor ativo, contribuiu para receber, 

revelando claramente que o aposentado está pagando novamente o que já 

                                                           
72

 Publicado na Revista dos Tribunais, Junho/1999. RT 764. 
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pagou, o que agride o princípio constitucional da Irredutibilidade de salários e 

de benefícios, como alhures gizamos.  

 

Adotado o entendimento de que o servidor público civil inativo deveria 

continuar a contribuir para a seguridade social, estaria o mesmo pagando 

novamente o que anteriormente pagou com a finalidade de gozar da 

aposentadoria. Isto é, pagar para gozar da aposentadoria e, aposentado, pagar 

para gozar do benefício.  

 

Finalmente, vale ressaltar que um ato infraconstitucional não pode ferir cláusula 

due process of law que, na lição do mestre Rogério Lauria Tucci e José Rogério 

Cruz e Tucci,73 consiste nos seus aspectos formal e substancial em:  

 

 a) elaboração regular e correta da lei, bem como sua razoabilidade, senso de 

Justiça e enquadramento nas preceituações constitucionais (substantive due 

process of law, segundo o desdobramento da concepção norte-americana);  

 

b) aplicação judicial das normas jurídicas (não só da lei, corno tal própria e 

Estritamente concebida, mas, por igual, de toda e qualquer forma de expressão 

do direito), através de instrumento hábil à sua interpretação e realização, que é o 

'processo' (judicial process); e  

 

c) assecuração, neste, de paridade de armas entre as partes, visando à igualdade 

substancial"74  

Ao Poder Judiciário incumbe, antes de tudo, assegurar o primado dos preceitos 

Constitucionais, velando pelo cumprimento das limitações impostas ao poder de 

                                                           
73 RTIFasc. Civ.  Ano 88    v. 764 jun. 1999    p. 88-94  

 
74 Devido processo legal e tutela jurisdicional. São Paulo : Ed. RT, 1993). 
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tributar, não permitindo excessos ou abusos na cobrança fiscal e adequando as 

obras do legislador infraconstitucional à Lei Suprema.       

  

Na assistência social dirigida à previdência, o sistema é mais simples, pois cada 

um ;e beneficia de sua própria contribuição. Já na seguridade social, o sistema 

se baseia, Fundamentalmente, na solidariedade, ou seja, a contribuição de uma 

parte dos interessados - os ativos - sustenta os benefícios dos demais - os 

inativos. O princípio da Solidariedade é, pois, uma técnica necessária para a 

própria sobrevivência do sistema, como destaca Wladimir Novaes Martinez75, 

para quem:  

 

"No momento da contribuição, é a sociedade quem contribui. No instante da 

percepção da prestação, é o indivíduo a usufruir. Embora no ato da contribuição 

seja possível individualizar o contribuinte, não é possível vincular cada uma das 

contribuições a cada um dos percipientes, pois há um fundo anônimo de 

recursos e um número determinável de beneficiários"  

 

Aduza-se ainda que, corri a aposentadoria, cessou a relação básica que permitia 

o pagamento de contribuição para o sistema previdenciário. Acresce-se a isso 

que o aposentado, como beneficiário do sistema previdenciário, não pode 

contribuir para o sustento do sistema previdenciário, face sua condição de 

credor e não mais de devedor. Se passasse o aposentado a contribuir para o 

custeio da. previdência, a comutatividade inerente ao referido sistema estaria 

quebrada.  

2. DA OFENSA AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS  

 

Entre os direitos e garantias individuais está aquele enunciado no art. 5º, 

XXXVI, dá Lei Maior.  

                                                           
75 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Princípios de Direito Previdenciário 
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"A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada."  

 

Mas note-se que apesar da voracidade do Governo Federal em taxar os 

servidores, aumentar impostos desordenadamente, promover "feiras políticas" 

em busca de apoio no Congresso, o constituinte de 1988 soube resguardar esses 

direitos e garantias individuais. Senão vejamos:  

 

No art. 5º garante-se "aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade.   

 

O art. 6º define a "previdência social como direito social" e o art. 194 enuncia 

que "a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos à saúde, à previdência e à assistência social".  

O que a Lei 9.783199 tenta fazer é emendar a Constituição de88 no que não 

pode ser emendada, inclusive em direitos e garantias individuais inscritos em 

outros artigos que  não o art. 5º,  como bem acentuou o eminente Min. Carlos 

Velloso do STF ao proferir voto em ação direta de inconstitucionalidade.                                                                      

 

"Direitos e garantias individuais não são apenas os que. estão inscritos no art. 

5º.Não. Esses direitos e essas garantias se espalham pela Constituição. O 

próprio art. 51.          no               de seu § 2º estabelece que os direitos e 

garantias expressos nesta Constituição, não excluem outros decorrentes, do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou tratados internacionais, em que a 

República Federativa do Brasil seja parte. Sabido, hoje, que a doutrina dos 

direitos fundamentais não compreende, apenas, direitos e garantias, individuais,  

mas, também, direitos e garantias sociais, direitos atinentes à nacionalidade e 
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direitos políticos.  Este quadro todo compõe a teoria dos direitos fundamentais. 

Hoje não falamos apenas em direitos individuais, assim de primeira geração. Já 

falamos de direitos de primeira, de segunda, de terceira e até de quarta 

geração". Ementário 1.730-10,  cit.  

Não há   pois, como aceitar a redação proposta no art. 1º desta lei,  por sua 

patente inconstitucionalidade na afronta a cláusulas pétreas (art. 60 § 4º, IV e § 

2º do art. 5º). Constituição estabelece, em seu art. 60, § 4º, as restrições à 

capacidade de emendar do Congresso Nacional, das quais ressaltamos o seu inc. 

IV:  

“§ 4º   Não será objeto de deliberação a proposta tendente a abolir:  

IV    os direitos e garantias   individuais". 

 

Considerando as vedações e limites ao poder de reforma do Congresso, como 

poder constituinte derivado, dentro de um quadro de Constituição rígida como 

a nossa, com a imutabilidade dos princípios gerais que norteiam a nossa 

República, vários aspectos das cláusulas pétreas consignadas no § 4º do art. 60 

foram afrontados por esta lei.  

 

A conceituação do direito à seguridade como direito individual, derivada do 

próprio texto da Constituição, leva-nos, portanto, à forçosa conclusão do seu 

enquadramento como cláusula pétrea e à impossibilidade de sua remoção do 

texto por força de lei ou emenda.  

 

Há, destarte, que se prosseguir, no que respeita à reforma da Constituição, a 

preservação de seu espírito, que,' ademais, é incompatível com um  novo 

desenho de Estado, que as alterações propostas pretendem impor.  
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De acordo com o Prof. José Afonso da Silva76, “no qualificativo fundamentais 

acha- d se a indicação de que se trata de situações jurídicas sem as quais a 

pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive; 

fundamentais do homem, no sentido de que a todos, por igual, devem ser, não 

apenas formalmente reconhecidas, mas concreta e materialmente efetivados 

Direitos fundamentais do homem significam direitos fundamentais da pessoa 

humana ou direitos humanos fundamentais. É com esse conteúdo que a 

expressão direitos fundamentais encabeça o Título 11 da Constituição que se 

completa, como direitos fundamentais da pessoa humana, expressamente, no 

art. 17”  

 

Por sua vez, como uma das modalidades dos direitos fundamentais do homem, 

"os direitos sociais são prestações constitucionais positivas estatais, enunciados 

em normas constitucionais positivas, que possibilitam melhores condições de 

vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações 

sociais desiguais"  

 

Mas é preciso convir, antes de mais, que esses direitos não excluem outros, 

além daqueles constantes dos arts. 5º et seq. da CF, decorrentes do regime e dos 

princípios adotados pela própria Constituição. Leia-se, a propósito, o disposto 

no § 2º do art. 5º, que reza: "Os direitos e garantias expressos nesta Constituição 

não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados...” 

  

O amplo rol de direitos fundamentais, o qual se inscreve nos arts. 5º, 6º, 7º, 8º e 

9º da CF, não esgota, pois, o campo constitucional dos direitos fundamentais. A 

lei que cria nova exação para os inativos e pensionistas põe de lado um dos 

princípios fundamentais do Estado de Direito democrático e constitucional, que 

é o princípio da segurança jurídica.  

 

                                                           
76 Op. Cit. 
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Pode-se dizer, com Gomes Canotilho77, que as idéias nucleares da segurança 

jurídica se desenvolvem em torno de dois conceitos:  

 

"a) estabilidade ou eficácia expost da segurança jurídica: uma vez adotadas, na 

forma e procedimento legalmente exigidos, as decisões estatais não devem ser 

arbitrariamente modificadas, sendo apenas razoável que a sua alteração se 

verifique quando ocorram pressupostos materiais particularmente relevantes.  

 

b) previsibilidade ou eficácia ex ante do princípio da segurança jurídica que, 

fundamentalmente, se reconduz à exigência de certa calculabilidade, por parte 

dos cidadãos, em relação aos efeitos jurídicos dos atos normativos".  

 

Estes princípios podem formular-se assim: o cidadão deve poder confiar em que 

aos atos ou às decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, posições' 

jurídicas e relações, praticados de acordo corri as normas jurídicas vigentes, se 

ligam os efeitos jurídicos duradouros, previstos ou calculados com base nessas 

mesmas normas. Esses princípios apontam basicamente para: 

  

1. a proibição de leis retroativas;  

2. a inalterabilidade do caso julgado;  

3. a tendencial irrevogabilidade dos atos administrativos constitutivos de 

direitos.  

 

Conclui-se, de conseguinte, pela inadmissibilidade da contribuição criada, por 

atentar contra direitos e garantias inalienáveis, sem os quais caem por terra os 

princípios fundamentais enunciados nos artigos inaugurais da Carta de 88, 

como a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 

                                                           
77 Op. Cit. p. 363-365 
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trabalho; e, bem assim, dentre outros, o objetivo da construção de uma 

sociedade livre, justa a e solidária.  

 

3. CONSTITUIÇÃO E PODER REFORMADOR  

 

Para deslinde da questão proposta, do qual, na verdade, dependerá o 

posicionamento do Poder Judiciário de forma geral, necessário se toma abordar 

o tema da distinção entre constituinte e poder reformador. Quem esclarece é 

Otto Bachof78:  

 

"Nas Constituições rígidas - que são aquelas que, para sua reforma, exigem 

formalidades especiais, distintas das seguidas para a elaboração das leis 

ordinárias a competência para alterá-las pertence a um poder reformador, 

distinto em sua natureza tanto do poder constituinte, quanto do poder legislativo 

ordinário.  

 

Se o poder constituinte é limitado, o poder reformador não o é, tendo que se 

ater, necessariamente, às regras instituídas por aquele. Assim, quando a norma 

constitucional adventícia, emanada do poder reformador, se dispõe a alterar 

outra de modo contrário à cláusula de imodificabilidade contida no Diploma 

Maior, estaremos certamente diante de norma Constitucional inconstitucional, 

inexistindo em tal afirmação qualquer incongruência, contradição ou 

impropriedade, como, à primeira vista, pode parecer.  

 

Assim têm entendido, na doutrina pátria, entre outros: Nelson de Souza 

Sampaio79; José Afonso da Silva80; Pinto Ferreira81.  

                                                           
78 OP. Cit. 
79 O poder da reforma constitucional. Salvador. Livraria Progresso, 1954. p. 44-45 e 92 e ss. 
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Em favor de seu entendimento, Carlos Velloso invoca a autoridade do insigne 

Prof. Caio Mário da Silva Pereira82, como se lê:  

 

"Mais na frente do que nós, no sustentar o principio da oposição do direito 

adquirido à própria Constituição, e, evidentemente, com muito maior 

autoridade, fortalecendo, assim, o nosso modesto ponto de vista, encontra-se o 

exímio Caio Mário da Silva Pereira, quando ensina: 'Em princípio não pode 

haver nenhum direito oponível à Constituição,  que é a fonte primária de todos 

os direitos e garantias do indivíduo, tanto na esfera publicística quanto na 

privatística”. “Uma reforma constitucional não pode sofrer restrições com 

fundamento na idéia genérica do respeito ao direito adquirido. Mas, se é a 

própria Constituição que consiga o princípio de não-retroatividade, seria uma 

contradição consigo mesma se assentasse para todo o ordenamento jurídico a 

idéia do respeito às situações constituídas e, simultaneamente, atentasse contra 

este conceito. Assim, uma reforma da Constituição que tenha por escopo 

suprimir urna garantia antes assegurada constitucionalmente (exempli gratia, a 

inamovibilidade e a vitaliciedade dos Juízes) tem efeito imediato, mas não 

atinge aquela prerrogativa ou aquela garantia, integrada no patrimônio de todos 

que os gozavam do benefício." 

A vexata quaestio a enfrentar é a seguinte: os direitos e garantias individuais, 

garantidos pelas chamadas cláusulas pétreas da Constituição (art. 60, § 4.', IV), 

são apenas os arrolados nos setenta e sete incisos do seu art. 5º, ou acaso, 

existem outros, enunciados em dispositivos diversos daqueles?  

 

                                                                                                                                                                                              
80 Curso de direito constitucional - Direito positivo. São Paulo : Ed. RT, 1989. p. 59-60 

81 Princípios de direito constitucional moderno. S. ed., São Paulo : Ed. RT. v. 1 p. 159. 

82 a referida lição de Caio Mário da Silva Pereira está estampada em sua obra Instituições de direito civil, Rio de 

Janeiro : Forense, 1961. v. 1, p. 128)".  
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Tem-se por assente que o elenco do art. 5º da Constituição não é exaustivo dos 

direitos e garantias individuais, até pelo, que dispõe o § 2.' do referido art. 5º:  

§2º: Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte".  

Também o eminente Min. Carlos Mário da Silva Velloso observa, em seu voto, 

acima transcrito, a respeito do não-exaurimento dos direitos individuais nos 

setenta e sete incisos do art. 5.' da Constituição (Ementário 1.730-10, cit.).  

 

No mesmo sentido, se manifesta o eminente Min. Ilmar Galvão83:  

"A nova Carta enumera os direitos e garantias individuais em seu art. 5.'. Fê-lo 

maneira minuciosa, mas não exaustiva, já que no § 2.' deixou ressalvado que 'os 

direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e  dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Repare-se 

que o texto não fere direitos e garantias expressos no art. 5º, mas na 

Constituição, querendo significar, portanto, que o mencionado dispositivo não é 

exaustivo em relação aos direitos expressos na Carta”  

Tem-se, pois, que os direitos e garantias individuais, protegidos como cláusulas 

pétreas pelo art. 60, § 4.', IV, da Constituição, não se exaurem nos 77 incisos do 

art. 5º, consoante a interpretação corrente que é dada ao § 2º do art. 5º da Lei 

Maior, como referido no julgamento da ADIN 939-7 (concessão de medida 

cautelar) pelo STF.  

 

Relembrando a lição de Caio Mário da Silva Pereira, já invocada, "uma reforma 

da Constituição que tenha por escopo suprimir uma garantia antes assegurada 

                                                           

83 Ementário 1.739-10, cit..  
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constitucional- mente (exempli gratia, a inamovibilidade e a vitaliciedade dos 

Juízes) tem efeito imediato, mas não atinge aquela prerrogativa ou aquela 

garantia, integrada no patrimônio de todos que gozavam o benefício"  

 

4. DA JURISPRUDÊNCIA  

 

Farta é a jurisprudência pátria, no que concerne a contribuição do inativo, sendo 

pacífico o entendimento dos Tribunais de que o servidor inativo não deve ser 

onerado com a obrigação de contribuir para previdência social, tendo já 

decidido nesse sentido o Eg. Supremo Tribunal84. 

  

Ademais, a nova exação fere também o Princípio Constitucional da 

Irredutibilidade dos vencimentos e proventos, que, com a aplicação da 

famigerada lei serão reduzidos em 20% em média, Nesse sentido, é a dicção do 

Excelso Pretório:  

  

"RMS-22307/DF ~ Recurso de Mandado de Segurança, rei. Min. Marco 

Aurélio, publicação DJ 13.06.1997, p. 26.722, Ement. v. 01873-03, p. 458, j. 

19.02.1997 - Tribunal Pleno.  

 

Revisão de Vencimentos- Isonomia. “A revisão geral de remuneração dos 

servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e 

militares, far-se-á sempre na mesma data' - inc. X - sendo irredutíveis, sob o 

ângulo não simplesmente da forma (valor nominal), mas real (poder 

aquisitivo), os vencimentos dos servidores públicos civis e militares - inc. XV, 

ambos do art. 37, da CF" (grifamos).  

                                                           

84 nesse sentido decidiu-se  na ADin 1.433-I/GO, rel. Min. Ilmar Galvão.  
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Desta forma, data vênia daqueles que admitem a criação da Contribuição Social 

ou Previdenciária a ser suportada pelos servidores inativos, deve-se sempre 

considerar que, para a própria segurança jurídica e garantia do Judiciário, 

sobretudo do Estado Democrático de Direito, tal exação acaso devida deve ser 

para aqueles que se aposentarem após a sua criação, jamais onerando aqueles 

que se aposentaram na ausência de tal obrigação tributária.  

 

Ex positis, pode-se concluir sem um maior esforço que a Lei 9.783/99 ameaça 

lesar direito líquido e certo dos servidores inativos, ferindo de uma só vez os 

arts. 5.', XXXVI; 67; 40, §§ 4.' e 6.'; 60, § 4.'; 195, 11 e § 6.'; e 194, IV, da CF. 
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Antecipação da Tutela contra a Administração Pública - Possibilidade em face 

do art. 1º da lei 9.494/9785 

 

 

O art. 273 do CPC, ao instituir de modo explícito e generalizado antecipação 

dos efeitos da tutela pretendida veio com o objetivo de ser uma arma 

poderosíssima contra os males corrosivos do tempo no processo. Como se vê, a 

lei 8.952 de 1994 trouxe importante inovação quanto a celeridade processual, o 

que autoriza o Juiz, em caráter geral,  a conceder  liminar em qualquer ação de 

conhecimento, desde que sejam preenchidos e satisfeitos os requisitos 

necessários que o novo texto do art. 273 arrola. 

 

Convém ressaltar que no direito europeu contemporâneo, a tutela cautelar, além 

de ser destinada a agilização processual, assegura também a efetividade do 

resultado final do processo principal.  Enfatize-se que são reclamos de justiça  

que fazem a realização do Direito, evitando-se a longa e inevitável sentença 

final86. Pretendeu, assim,  o legislador trazer, para o nosso ordenamento 

jurídico, instrumentos que facilitem a vida das partes como a própria saúde da 

justiça, debilitada em razão de milhares de processos que se arrastam pelo 

tempo a fora. 

 

Dessa forma, a modificação introduzida pela lei 8. 952 de 13 de dezembro de 

1994, quanto a redação do artigo 273 do CPC, propiciou a antecipação da tutela, 

em caráter genérico, ou seja, para aplicação em tese, a qualquer procedimento 

de cognição sob a forma liminar deferível sem a necessidade de observância do 

rito das medidas cautelares. O mestre Cândido Rangel Dinamarco, em seu livro 

A reforma do código de Processo Civil, leciona: "Antecipar para melhor 

tutelar. Ë muito antiga a preocupação pela presteza da tutela que o processo 

                                                           
85 Publicado na Revista Ciência Jurídica nº 88 - julho/agosto/1999 

86 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Comentários ao CPC. 
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possa oferecer a quem tem razão. Os interdictos do direito romano clássico, 

medidas provisórias cuja concessão se apoiava no mero pressuposto de serem 

verdadeiras as alegações de quem  as pedias, já eram meios de oferecer 

proteção ao provável titular de um direito lesado em breve tempo e sem as 

complicações no procedimento regular" 

 

É evidente que  encontrando-se demonstrados os requisitos  ensejadores da 

antecipação dos efeitos da tutela final, havendo a prova  inequívoca do fato,  

além de que o direito posto,  ultrapassa a simples presunção da verossimilhança, 

chegando a  adentrar o terreno da certeza, sendo que o pagamento por via do 

caótico precatório, evidencia, por si só, o periculum, e, por fim, não se podendo 

cogitar de haver perigo  de   irreversibilidade do provimento antecipado,  ex vi 

do art. 46 da Lei. 8.112/90.                                                                             

                                                         

Por outro lado, com o advento da Lei nº 9.494/97,  aplicaram-se à tutela 

antecipada as vedações anteriormente contidas  nas   Leis  nºs. 4.348/64, 

5.021/66 e 8.437/92.  

 

Como já salientado acima, a Lei nº 9.494/97, em seu art. 1º, declarado 

constitucional pelo Colendo STF, o qual concedeu liminar na ação de 

Constitucionalidade nº 04-6/98-DF.87 

 

Cabe, contudo, salientar que tais vedações contidas nas Leis suso referidas, não 

se podem aplicar aos casos em tela nesse estudo. Pois que não se trata, “in casu” 

de reclassificação ou equiparação de servidores, muito menos de concessão de 

aumento ou extensão de vantagens. Os índices pleiteados em ações de reposição 

estipendial  não possuem natureza de aumento, mas sim de  mera  reposição  de  

inflação ocorrida, simples reajuste; o que em muito difere de aumento. 

 

                                                           
87 Exatamente em razão de muitos magistrados terem declarado, incidenter tantum, inconstitucional tal dispositivo, é 

que se dispôs o Governo Federal, a obter a declaração de constitucionalidade junto ao STF.. 



 92 

Nesse sentido, aliás, brilhante é o pronunciamento do Juiz Federal, Fernando 

José Marques88,  cuja clareza ímpar, a independência,  e a coragem 

vanguardista, nos merece o respeito e a atenção:  " A decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Declaratória de  

Constitucionalidade nº-4-6-DF é um gigantesco equívoco sob o ponto de vista 

da consolidação da Cidadania em nosso país. Através dela, enfraquece-se 

importante instrumento de realização mais célere da Justiça em situações nas 

quais venha a se apurar evidente ilegalidade por parte da administração em 

prejuízo dos cidadãos, inviabilizando desde logo a imposição de decisão 

concernente às obrigações de fazer que envolvam prestações pecuniárias ( não 

discute, aqui, a exclusão das parcelas atrasadas do âmbito da antecipação, em 

respeito ao art.100 da Constituição), mormente de natureza alimentar. Como já 

brilhantemente sustentado pelo Eminente Magistrado integrante de nosso TRF, 

Dr. José Eduardo Carreira Alvim, analisando posição da Corte Constitucional 

Italiana que considerou ilegítimas leis limitativas do poder do juiz de suspender 

por meio de cautelar a execução de provimentos declaratórios de utilidade 

pública, frisou o entendimento expresso põe aquele Tribunal de que o poder de 

suspender a execução provimentos declaratórios de utilidade pública, frisou o 

entendimento expresso por aquele Tribunal de que o poder de suspender a 

execução de um ato administrativo é elemento conatural do sistema de tutela 

jurisdicional e de controle dos atos da Administração Pública, devendo ser 

exercido com a avaliação, caso a caso, dos danos que possam decorrer de sua 

gravidade e irreparabilidade. 

  

Também no mesmo diapasão e seguindo a  esteira da possibilidade do 

provimento antecipado,  se pronunciou o Ilustre Juiz Federal Ricardo 

Regueira,89 cujos argumentos irrespondíveis, representam um marco na luta 

pela extinção do famigerado e caótico instituto do precatório: Verbis: “...O 

argumento mais usado para que não sejam concedidas liminares ou 

                                                           
88 Então Juiz Federal Titular da 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Hoje, Desembargador do TRF da 2ª Região.  
89 Então Juiz Federal Titular da 18º Vara Federal/RJ. Hoje Desembargador Federal do TRF da 2ª Região 
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antecipadas tutelas contra o Estado ou ente estatais é a solvência dos mesmos, 

de modo, que ainda que pago com retardo, não restaria prejudicado o direito 

da parte, pois que sempre teria como receber. A afirmativa, no entanto, tenho 

como falaciosa e de má fé, certo que os que assim decidem nunca tiveram suas 

vidas a depender de uma decisão judicial e da boa vontade do funcionamento 

das instituições. Para mim, o Estado e, de resto, todas suas instituições são 

maus pagadores, aproximando-se os seus métodos da imoralidade, que aqui 

no caso, existe em dois sentidos, sendo o primeiro porque todos nós, membros 

e servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo já recebemos o que está 

sendo pleiteado e, de outro, porque, legislando para si próprio, a criação do 

precatório nada mais é que um modo de não satisfazer o Estado  o que deve a 

terceiros...”   

 

De outra sorte, também não colhe o argumento segundo o  qual o perigo da 

irreverssibilidade do provimento, ou ainda a ausência do risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação obstariam a concessão antecipatória.  

 

É importante salientar que  a lei 8.112/9090 em seus arts. 46 e 47   prevê a 

devolução, pelo servidor,  de quaisquer quantias recebidas por determinação 

judicial que venha, posteriormente, a ser cassada; razão pela qual, inexiste “o 

risco da irreverssibilidade do provimento”. Como quer fazer crer a 

Adminstração Pública,  defendendo a constitucionalidade da Lei 9.494/97. 

 

Note-se ainda, que quem efetua tal devolução, atualizada e em folha de 

pagamento, é  o próprio Órgão Federal responsável pelos vencimentos dos 

servidores, tornando assim o provimento totalmente reversível, como já previa 

a lei 8.112/90, inexistindo, como se constata, razão para o indeferimento da 

pretensão antecipatória. Uma vez que afastado o perigo da irreverssibilidade. 

                                                                                 

                                                           
90 Regime Jurídico  dos Servidores Públicos Civis da União. 
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Tampouco  trata-se, na hipótese,  de liminar para pagamento de vencimentos, 

pois os servidores já os  percebem, restando, apenas, defasados em relação ao 

poder de compra original dos salários.                           

    

 Para concluir, queremos crer que é preciso, para a boa aplicação e total entrega 

da prestação jurisdicional, que todo instrumental colocado à disposição dos 

julgadores sejam  adotados,  de forma a romper com os procedimentos arcaicos, 

fato gerador de discussões sobre o papel da Justiça no Estado contemporâneo.  
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Aumentos, Revisões e Reposições Estipendiais dos Servidores Públicos em Face 

da Súmula 339 do STF 91 

 

 

Primeiramente é imperioso gizarmos a diferença entre as  três formas de 

subsídios aos salários e proventos do servidor, o que se faz esposando a lição de  

De Plácido e Silva92: 

 

Aumento: É usado na terminologia jurídica para indicar  toda ampliação, todo 

acréscimo, toda majoração, produzida ou acontecida em alguma coisa. 

 

Revisão: Em sentido jurídico, a revisão é exame ou o estudo de alguma coisa 

para expurgar dela o que não estiver de acordo ou em harmonia com o Direito 

ou a verdade. 

 

Reposição: Entende-se como a ação e efeito de repor ou recolocar a coisa onde 

se encontrava antes. (In Vocabulário Jurídico). 

 

Definidos os parâmetros do estudo, passemos ao seu mérito. 

 

A legislação em vigor, Lei 8.112/90, estabelece a revisão dos salários e  

proventos dos servidores federais com fundamento não apenas em  norma 

meramente ordinária, mas sim constitucional, notadamente o art. 37, X da Carta 

Política, que estatui a revisão geral da remuneração dos servidores sem 

distinção de índices, entre quaisquer categoria de servidores e na mesma data. 

 

Pois bem, tratando-se, como de fato se trata de norma cogente, impositiva ao 

poder público, cuidando, não de aumento, mas apenas de revisão, sendo 

pacífico o entendimento da jurisprudência nacional acerca da diferença entre os 

                                                           
91 Publicado na Revista Ciência Jurídica, Vol 85, Jan/Fev, 1999. 
92 Op. Cit. 
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dois institutos, tratando-se, o primeiro, de “acréscimo remuneratório real”, já o 

segundo, conjuntamente com a reposição,  meramente “reajuste ou 

recomposição do poder aquisitivo, poder de compra da moeda em decorrência 

de perdas inflacionárias”.  

 

É certo que  assim determina a Lei Fundamental e, “máxima vênia”, ao seu 

encontro,  determina a Súmula 339: “ Não cabe ao poder judiciário, que não 

tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob 

fundamento de isonomia” 

 

Frise-se que o verbete suso referido - que fala tão somente em aumento - foi 

concebido ainda sob a égide de outra  Constituição, que por sua vez não trazia 

em seu corpo tantas garantias individuais como faz a Carta vigente,  

estabelecendo, além da igualdade de tratamento de uma forma geral (art. 5º, 

caput),  também a igualdade de tratamento  àqueles que exercem funções 

públicas iguais ou assemelhadas (Art., 37, X e art. 39 § 1º). 

 

Por outro lado há que se enfatizar a real necessidade de Lei, como exige o 

parágrafo primeiro do art. 61 da Constituição Federal, para o caso de aumento 

real de vencimentos, sob pena de o pais mergulhar numa verdadeira balbúrdia, 

de forma que os chefes dos três poderes se auto-concederiam aumentos 

diferenciados, no atendimento a interesses vários. Não é isso. 

 

A tese defendida é no sentido de que, havendo flagrante perda do valor real dos 

salários, seja com a inflação, seja em relação aos seus pares; ou ainda para 

suprimir distinções, deve ser afastada, veementemente, a aplicação da Sumula 

339. Não apenas pela flagrante diferença entre os institutos aqui colocados, mas 

principalmente, para os adeptos do rigorismo excessivo, por não proibir, a 

indigitada sumula, tais reposições, de vez que traz a proibição apenas com 

relação a  “aumento” que,  como vimos acima, diferencia-se em muito dos 
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demais institutos defendidos. Logo, para os mais vanguardistas e liberais, o que 

a Lei não proíbe, ela permite. 

 

Foi também nesse sentido o entendimento do Ministro Marco Aurélio relatando 

o MS nº 22.439-8/DF, onde asseverou que “ O art. 37 da Constituição tem 

eficácia imediata, prescindindo-se, para mera revisão de vencimentos, da lei 

mencionada no art. 61, § 1º , II, “a” da CF, a qual refere-se tão somente á 

aumento de vencimentos”  

 

O magistral pronunciamento do Eminente Ministro aconteceu no recente caso 

do reajuste de 28,86% concedido pelo Governo Itamar Franco tão somente aos 

servidores militares em detrimento dos Civis,  o que causou grande celeuma no 

meio jurídico com o ajuizamento de milhares de ações reparatórias; as quais, 

após manifestação da Corte Pretoriana, através deste voto, ecoou no cenário 

jurídico nacional, com o êxito total daquelas ações.  

 

Os índices perseguidos em ações desse jaez, têm cunho de recomposição de 

vencimentos decorrentes de inflação passada, ou ainda de distorções causadas 

por aumentos concedidos a outras categorias de servidores em total e flagrante 

desrespeito ao princípio isonômico. Logo, tratam de mera recomposição seja ela 

do valor real ou ainda recomposição de uma situação claudicante em relação a 

outros servidores, jamais de aumento real, o que, por si só afasta a aplicação do 

art. 61, § 1ª,II,,”a” da CF e, via de conseqüência a Súmula 339 da Excelsa 

Corte. 

 

José Afonso da Silva93, citando Seabra Fagundes, esclarece que o princípio 

constitucional da isonomia exige que a lei “deve reger, com iguais disposições - 

os mesmos ônus e as mesmas vantagens - situações idênticas, e, 

reciprocamente, distinguir, na repartição de encargos e benefícios, as situações 

                                                           
93 Op. Cit. 
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que sejam entre si distintas, de sorte a quinhoá-las ou gravá-las em proporção 

às suas diversidades”  

 

Aliás, tais situações, como já salientado, têm sido objeto de decisões 

administrativas do Supremo Tribunal Federal, como,  por exemplo,  a proferida 

em sessão administrativa realizada em 08/02/1995, como se colhe da Ata a 

seguir transcrita: “Ata da 1ª Sessão Administrativa, realizada em 08 de 

fevereiro de 1995. O Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, 

presentes os Senhores Ministros Octavio Galloti (Presidente) , Moreira Alves, 

Néri da Silveira, Sydney Sanches, Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Carlos 

Velloso, Marco Aurélio, Ilmar Galvão, Francisco Resek e Maurício Correa, 

deliberou, por unanimidade, examinado o Processo nº 23426-5, referendar 

decisão Exmo.Sr.Ministro-Presidente, que durante o recesso, em 17 de janeiro 

de 1995, autorizou o pagamento de reajuste geral aos membros e servidores 

ativos e inativos e pensionistas deste Tribunal, conforme o disposto na Lei nº 

8.880/94,que, em seu artigo 28, estipula que os valores serão revistos em 1º de 

janeiro de 1995, calculando-se o valor dos vencimentos ,soldos e salários 

referentes a cada um dos doze meses de 1994, em URV ou equivalentes em 

URV, dividindo-se os valores expressos em cruzeiros reais pelo equivalente em 

URV   do último desses meses, respectivamente, e extraindo-se a média desses 

valores. Sem prejuízo do disposto no artigo supracitado, aplicou-se, também, a 

partir de janeiro de 1995,o percentual de 22,07%, conforme índice fornecido 

pelo Instituto de Geografia e Estatística – IBGE, correspondente à variação 

acumulada do IPC-r, entre o mês da primeira emissão do real, inclusive, e o 

mês de dezembro de 1994...”  

 

Ao determinar a aplicação do acréscimo percentual de 3,17% a partir de 1º de 

janeiro de 1995, às remunerações de seus servidores, inclusive aposentados e 

pensionistas, o Colendo Supremo Tribunal fez apenas a correta interpretação da 

Lei, dentro do sistema difuso do controle da legalidade dos atos públicos, 
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assegurado constitucionalmente, no que foi seguido pelo  Tribunal de Contas da 

União, órgão fiscalizador que, considerando correta e legal a interpretação dada 

pelo Excelso Pretório, adotou posição semelhante, ao apreciar e acolher 

Representação, assim se manifestando: Processo TC nº 008214/95-6 

Int:Secretaria Geral de Administração Assunto: Ajuste sobre vencimentos, 

proventos e pensões. Despacho do Excelentíssimo Senhor Ministro-Presidente: 

“Tendo em vista o contido na Representação nº5/95- SEGEDAH-GS e com 

fulcro no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, determino à Secretaria 

Geral de Administração que adote as providências cabíveis necessárias à 

aplicação do ajuste de 3,17% (três vírgula dezessete por cento)  sobre os 

vencimentos, proventos e pensões dos Senhores Ministros, membros do 

Ministério Público junto a esta Corte de Contas e servidores deste Tribunal, a 

contar de 1º de janeiro de 1995, nos termos do disposto no artigo 28 e §§ 2º a 7º  

do artigo 22 da  lei 8.880 de 27 de maio de 1994, considerando-se o resolvido 

na esfera do Poder Judiciário.94, bem assim, no âmbito do Senado Federal, 

segundo informações colhida naquela Casa do Congresso Nacional.” 

 

O que deve ter em mente o julgador enquanto interprete da Lei, ao se lhe 

apresentarem tais casos, é o principio da equidade e da moralidade 

administrativa, de forma a levá-lo a crer  que, declarando a corte máxima, ainda 

que administrativamente, devido um tal índice, é imperioso seja o mesmo 

reconhecido  em relação aos demais servidores. A aplicação aqui do princípio 

da equidade,  se faz impositivo, considerando ainda que as decisões 

administrativas da Colenda Corte devem ser interpretadas como 

judiciariformes, de forma a concluir, mais uma vez,  que  o rigorismo excessivo 

na exegese dos textos legais pode levar a injustiças, invertendo-se a função 

precípua do Poder Judiciário que é a busca da igualdade através da Justiça.  

 

                                                           
94 cf. Processo nº 234265/95- ATF. P.A ,nº 0020/95-STF e outros órgãos. 
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Nessa esteira, e ao nosso ver,  corretamente,  é o pronunciamento do Eg. STJ 

através do aresto da lavra do eminente Min. Sálvio  de Figueiredo, assim 

redigido: “Se o Juiz não pode tomar liberdades inadmissíveis com a Lei, 

julgando contra a legem, pode e deve optar pela interpretação que mais atenda 

às aspirações da Justiça e do bem comum.”95  

 

In casu,  a vigência, ainda,  da indigitada súmula, representa um contra-senso, 

de vez que a própria corte máxima, já entendeu afastada sua aplicabilidade aos 

casos em tela, considerando que não se cuida  de aumentar vencimentos, mas 

sim de simples  correção; seja ela do índice de reajuste salarial decorrente da 

inflação,  seja de distorções.  Mesmo porque,  a referida  súmula foi concebida 

sob orientação da Constituição de 194696. como alhures gizamos, havendo 

necessidade de seu reestudo, para análise crítica de seu exato conteúdo diante 

das normas e princípios constitucionais  hoje vigentes, não  mais existindo 

razões para prestigiá-la, em detrimento de preceito constitucional que lhe é 

subsequente.  

 

Há ainda evocar-se acerca da possibilidade de concessão, pelo judiciário, de 

reposições ou reajustes salariais, o  Princípio da Legalidade segundo o qual o 

mestre Hely Lopes Meirelles97,  afirma que 

 

“ O controle dos atos administrativos é unicamente de legalidade, mas nesse 

campo a revisão é ampla, em face dos preceitos constitucionais de que a lei não 

poderá excluir da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de lesão a 

direito (art. 5º XXXV da CF/88).  

 

Infelizmente, para os servidores públicos  o reconhecimento da isonomia, e de 

sua prevalência sobre a sumula 339, não se opera de forma pacífica entre os 

                                                           
95 in  R-STJ, 26/378 
96 arts.36 e 65 IV da Constituição de 1946. 
97 Op. Cit.  
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MM. Magistrados Federais, alguns, conservadores ao extremo,   ainda fecham 

os olhos às evoluções sociais do Direito.  Ora, é lógico  que a Constituição não 

iria criar  uma regra, a  principio para deixá-la inerte. Nem se diga que não cabe 

ao Poder Judiciário a função legislativa, aumentar vencimentos dos servidores 

públicos. motivo pelo qual, a aplicação da norma constitucional que assegura 

tratamento de igualdade perante a lei, deve se sobrepor às manobras do governo 

federal para, burlando a lei, conceder aumentos e reajustes diferenciados. 

Manter esta igualdade  é competência precípua do Poder Judiciário. A respeito 

dessa diferença de tratamentos já advertia o saudoso e festejado mestre 

Francisco Campos98 assim lecionou:  “O legislador deverá tratar como igual 

aquilo que pessoa fato ou contrato , coisa ou estado de coisas , relações 

jurídicas  de qualquer espécie  seria arbitrário tratar como desigual.” 

Dessarte, não  observada pelo legislador, tal igualdade, cabe ao Poder Judiciário 

o socorro às vitimas da desigualdade. 

 

À luz da evolução tem-se brilhante o pronunciamento do  Eminente 

Desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região,  Castro Aguiar99:  

 

“Sempre que a lei conferir aumento geral para militares, essa lei terá de trazer 

em si, explícita ou implicitamente, aumento igual para os   servidores civis. O 

aumento para todos haverá de estar, quando  menos,  subentendi do nela. Ou se 

pensa assim, ou estaremos atribuindo ao constituinte a edição de um preceito 

gracioso, inconseqüente, sem brios, inteiramente inútil  e vazio. A norma 

constitucional assegura determinada medida igualitária, que o legislador 

infraconstitucional acintosamente deixa de cumprir, tirando proveito dos 

obstáculos jurídicos que a parte lesada terá para garantir  o  cumprimento da 

Constituição. E, o que é pior, sem que o lesado tenha qualquer possibilidade de 

êxito, mesmo na Justiça, se prevalece o entendimento de que só  com  lei de 

                                                           
98 CAMPOS, Francisco. Direito Constitucional. Freitas Bastos, 1956 

99 Embr. Infr. AC nº 95.02.27051-7/RJ, TRF/2ª Região. Pleno D.J. 02.09.1997 
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iniciativa do Chefe do Executivo o aumento lhe será aplicável. A Constituição, 

nesse passo, não imporia e inutilizado estaria o preceito, no seu todo. Repugna-

me qualquer entendimento que torne ineficaz, por completo, o preceito  

interpretado. Não se convence, por igual, o argumento de que a hipótese não 

foi de aumento geral de remuneração dos militares, tendo havido apenas 

revisões remuneração dos militares, tendo havido apenas revisões 

remuneratórias específicas. Em verdade, houve, sim, aumento geral para os 

militares e a lei apenas tentou mascará-lo simulando um reposicionamento 

qualquer. O governo federal vem-se utilizando dessas manobras, sempre que 

pretende fugir ao inc. X do art. 37. 

 

Por derradeiro,  há que salientar-se,  o tratamento de determinadas questões  não 

pode ser simples  e singular,  principalmente as que de uma forma geral podem 

vulnerar preceitos constitucionais transformando o judiciário num mar de 

recursos. O que,  sem duvida,  vem afetar a garantia do próprio judiciário e a 

saúde do processo legal.  De forma inegável e irresistível,   a não reposição ou  

revisão dos vencimentos e proventos pelo Judiciário, quando provocado,   assim 

que verificada a defasagem ou a desigualdade,  não só fere o Princípio 

Constitucional da Irredutibilidade  dos Vencimentos e da Isonomia, 

preconizados nos inciso V e X, do art.37, bem como o disposto no caput do 

artigo V,  da Constituição Federal. 
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Aposentadoria Especial do Aeronauta - Transformação na de Ex-

Combatente100   

 

1-Evolução Histórica da Legislação Pertinente. 2- Do direito adquirido á 

Transformação. 3.Do ato jurídico Perfeito.4-Das restrições legais á 

transformação. 5-Conclusão 

 

 

O cerne deste estudo está na legalidade do texto  da Portaria Ministerial nº 

3.786 de 7 de Fevereiro de 1997, que, em conjunto com a Ordem de Serviço  

INSS/DSS/AUD nº 063 de 18 de agosto de 1997, pretende revisar todas as 

aposentadorias especiais de aeronautas transformadas na de ex-combatente, 

devolvendo-as ao patamar anterior, sob a fundamentação de que teria sido 

usado, ilegalmente,  na contagem do tempo de serviço do aeronauta, o 

multiplicador 1,5 instituído pelo artigo 7º da  lei   3.501/58. 

 

1. DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

 

O art.  2º da Lei 3.501 de 21 de dezembro de 1958, estatuía que “ É 

considerado aeronauta, para os efeitos da presente lei, aquele que, em caráter 

permanente, exerce  função remunerada a bordo de aeronave civil nacional. 

 

Pois, bem, a par desta definição, embora singela, permitimo-nos dissertar acerca 

da possibilidade de transformação desta aposentadoria especial (espécie 44), na 

aposentadoria especial de ex-combatente (espécie 43). 

 

A lei 4.297 de 23 de dezembro de 1963, define em seu art. Primeiro que “ será 

concedida, após 25 anos  de serviço101, a aposentadoria sob forma de renda 

                                                           
100 Publicado na Revista Ciência Jurídica do Trabalho – Vol. II-1998. 
101 Frise-se que se pretendesse o legislador que se comprovasse 25 anos de serviços efetivos teria feito esta distinção 

no texto da lei. Não o fazendo,  descabe ao interprete fazê-lo. 
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mensal vitalícia, igual à média do salário integral realmente percebido, 

durante os 12 meses anteriores á respectiva concessão, ao segurado ex 

combatente de qualquer instituto de aposentadoria e pensões ou Caixa de 

aposentadoria e pensões, com qualquer idade, que tenha servido, como 

convocado ou não no teatro de operações da Itália – no período de 1944-1945 

– ou que tenha integrado a Força Aérea Brasileira ou a Marinha de Guerra ou 

a Marinha Mercante e tendo nestas últimas participado de comboios e 

patrulhamento. 

 

Muito embora o parágrafo primeiro do artigo anterior fale da necessidade de se 

requerer para contribuir sobre o teto máximo, tal dispositivo configura-se 

inóquo, desnecessário,  haja vista que o aeronauta aposentado nesta situação, já 

contribuía, à época,  por lei especial. Valendo trazer o entendimento da 

administração pública na concessão destes benefícios, analisando o processo 

administrativo nº 31036 118755/90 a requerimento de Fernando Corrêa Rocha 

verbis: “ Não há razão porque alegar a necessidade não ter requerido para 

contribuir pelo efetivamente recebido. No caso presente, o segurado já 

contribuía por lei especial, Lei nº 3.501/58 com alterações da Lei 4.262 e 

4.263/62, que tinha limite superior ao estabelecido na LOPS. Portanto, não tem 

propósito a aplicação do art. 5º do ato normativo 18 que regulamentou a Lei nº 

4.297/63.” 

 

“ Dói-nos ver limitado o âmbito da visão por fundamento de texto frio da Lei, 

na análise de processos de benefícios daqueles que foram convocados para 

servir à pátria na guerra, no entanto, nas aposentadorias excepcional de 

anistiados, nada obstaculizamos.” (Parecer assinado pelo chefe da divisão 

legislativa, supervisor 1 e pela coordenadora geral de benefícios. ) 
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Nem se diga, pois, que os aeronautas não teriam contribuído integralmente para 

o sistema previdenciário, como, em alguns casos, sustenta a Administração 

Pública,  uma vez que o próprio sistema impede tal contribuição. Nesta esteira, 

vele transcrever parte do brilhante parecer exarado pelo Procurador da 

República,  Celmo Fernandes Moreira102, em processo semelhante:  “ Não 

colhe o argumento consoante o qual os segurados da previdência não pagam as 

suas contribuições acima de determinado teto e que o sistema não comportaria 

o pagamento de benefícios de valor superior. Com efeito, o benefício do 

impetrante retrata o reconhecimento da nação pelos importantes serviços 

prestados á sua pátria, com eminente risco de vida e esquecimento desse fato 

demonstra cabalmente a curta memória dos nossos governantes e o reduzido 

número de brasileiros que gozam desse merecido privilégio é insuficiente para 

desequilibrar as contas da previdência social.  

 

Ainda acerca do suposto uso do multiplicador 1,5, cumpre esclarecer que a 

Constituição Federal de 1967, em seu art. 178, incisos “c” e “d”, assegurou a 

aposentadoria com proventos integrais ao vinte e cinco anos de serviço efetivo, 

se funcionário público103 da administração centralizada ou autárquica e 

“aposentadoria com pensão integral aos vinte e cinco anos de serviço, se 

contribuinte da previdência social, respectivamente. 

 

Note-se que inexiste no texto da Constituição de 1967 a exigência de ter 

comprovado vinte e cinco anos de serviço efetivo para o aeronauta. Exigência 

esta, apenas em relação aos servidores públicos integrantes da administração 

centralizada ou autárquica.  

 

Por óbvio, o aeronauta que tenha participado efetivamente de operações bélicas 

durante o 2º Conflito Mundial e que não pertencesse  aos quadros da 

                                                           
102 Parecer do Ministério Público Federal no MS 97.9393-0/RJ 
103 Aqui, como se vê,  o legislador fez a distinção, exigindo 25 anos efetivos para o servidor público. E,  quanto ao 

contribuinte da previdência social, não fez a exigência. 
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administração pública, faria jus a ver sua aposentadoria de aeronauta 

transformada na aposentadoria de ex-combatente, tendo ele, usado ou não, o 

fator multiplicador do tempo de serviço, eis que inexiste sua proibição expressa. 

Assim também entendeu o eg. STF : 

 

PREVIDENCIA SOCIAL.EX-COMBATENTE. O art. 197 da Constituição 

Federal assegura proventos integrais ao ex-combatente que se aposente após 

vinte  e cinco anos de serviço, mas não cuida da base de cálculo dos proventos, 

matéria esta a ser definida pela lei ordinária. os proventos integrais garantidos 

á ex-combatente são, pois, os estabelecidos como tais pela legislação 

previdenciária. (RE nº 79.00888891-SP, Pleno Rel. Min. Leitão de Abreu DJ 

10.08.79). 

 

Permaneceu assim, inalterada a situação jurídica dos aeronautas ex-

combatentes, sendo certo que a lei 4.297/63 foi recepcionada pela Constituição 

Federal de 1967. 

 

Com o advento da Carta Política de 1988, a matéria veio tratada no art. 53 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias-ADCT, segundo o qual: “ Ao 

ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas 

durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315 de 12 de 

setembro de 1967, serão assegurados os seguintes direitos: ....V- 

aposentadoria com proventos integrais aos vinte e cinco anos de serviço 

efetivo, em qualquer regime jurídico. 

 

Não bastassem, para abonar a tese da legalidade da transformação das 

aposentadorias, as considerações acerca da legislação pretérita, há que se 

considerar ainda, os princípios constitucionais insculpidos na atual 

Constituição, objeto do estudo a seguir. 
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Vale também destacar os pareceres inúmeros de todas as instancias da 

Previdência Social: Processo nº 31035.14665/88 – DIVISÃO DE 

LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

 

Item 13: Como se observa, o art. 171 proíbe a aplicação do tempo de serviço 

anterior a 13 de fevereiro de 1967 ( que é multiplicado por 1,5) na 

aposentadoria especial da subseção IV da Seção III- aposentadoria especial de 

atividades perigosas, insalubres ou penosas; 

 

Item 14- Assim, ao não manter a mesma proibição quanto a outras espécies de 

aposentadoria, dá-nos certeza de que foi propósito do legislador de não 

impedir que o segurado ex-combatente que já se encontrar recebendo 

aposentadoria de aeronauta possa requerer a transformação dessa 

aposentadoria na de ex-combatente.  

 

Como se depreende, a ÚNICA PROIBIÇÃO LEGAL para a transformação, é 

em relação às aposentadorias especiais de atividades perigosas, insalubres ou 

penosas, jamais para o aeronauta ex-combatente. Donde surge claro o direito 

dos aeronautas à transformação legal de suas aposentadorias. Sendo ainda mais 

claro que o direito à transformação,  o direito de mantê-las.   

 

O art. 13 do ato normativo 18, de 06.11.64, preconiza a situação dos 

impetrantes, verbis: “ Desde que preenchidas as condições aludidas no art. 1º, 

os Ex-combatentes já aposentados terão reajustados os seus proventos, a 

contar da data da vigência da Lei 4.297, na base do valor correspondente ao 

salário integral, de cargo, função ou categoria, como se em atividade 

estivesse” 

 

É o que dizem os dispositivos legais, é o que foi feito. Ilegal, sem dúvida, é a 

pretensão de se anular todos os atos praticados legalmente, em vista de Portaria 
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Ministerial que pretende retroagir para atingir situações jurídicas perfeitas e 

consumadas.  

 

 

2. DO DIREITO ADQUIRIDO 

 

Esta figura jurídica, por si só, e ainda mais pela fartura de estudos a respeito, 

dispensa maiores considerações, razão pela qual atemo-nos á sua relação com o 

fato concreto.  

 

Apesar de legalmente transformadas em espécie 43,  aludida portaria vem  

contrariar  direito adquirido e  ato jurídico perfeito, determinando que se 

revisem todas as aposentadorias transformadas na espécie 43, sob a alegação de 

estarem em desacordo com a nova legislação.  

 

 O art. 3º da indigitada Portaria, resolve:“ Determinar a revisão de todos os 

benefícios concedidos ou transformados em desacordo  com o disposto nesta 

portaria” 

 

Reside ai a ilegalidade e lesão aos aeronautas aposentados naquelas condições, 

e que hoje gozam dos benefícios da transformação, haja vista que seu direito 

perpetrou-se na legislação pretérita, anterior à aludida Portaria, como antes 

demonstrado, sendo certo que a indigitada Portaria jamais poderia retroagir para 

atingir as situações efetivadas na vigência da Legislação Pretérita Específica. 

 

O art. 6º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 4.657/42 - Lei de Introdução ao Código 

Civil, estabelece esta garantia: “ A lei em vigor terá efeito imediato e geral, 

respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.  
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§ 2º - Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém 

por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termos 

prefixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. 

 

Conceito também consagrado na Carta Política de 1988, em seu art. 5º, inciso 

XXXVI.: “ a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada. 

 

Nesse sentido tem sido vasta a doutrina, não dando margem á dúvidas no estudo 

do caso concreto, onde, segundo magistério de De Plácido e Silva: “ O direito 

adquirido tira sua existência dos fatos jurídicos passados e definitivos, quando 

o seu titular os pode exercer. No entanto, não deixa de ser adquirido o direito, 

mesmo quando seu exercício dependa de um termo prefixo ou de uma condição 

preestabelecida inalterável ao arbítrio de outrem.” Por isso sob o ponto de 

vista da retroatividade das leis, não somente se consideram adquiridos os 

direitos aperfeiçoados ao tempo em que se promulga a lei nova, como os que 

estejam subordinados a condições ainda não verificadas, desde que não se 

indiquem alteráveis ao arbítrio de outrem”  

 

3. DO ATO JURÍDICO PERFEITO 

 

Do que se infere dos pareceres administrativos concessivos da transformação 

anteriormente citados,  depreende-se dos atos concessórios que estão eles 

revestidos de toda formalidade, legalidade e moralidade exigidos da 

administração pública, inclusive com precedentes vários, citados nos pareceres 

da procuradoria e da gerência regional do INSS, quando da análise 

administrativa dos casos, concluindo pela plausibilidade do direito e, 

consequentemente, concedendo o pleito. 
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Em vistas das circunstancias em que foram transformadas as aposentadorias, a 

portaria ministerial sub examine, fere também,  ato jurídico perfeito, porquanto 

“reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao 

tempo em que se efetuou” 

 

E a lei vigente àquele tempo era no sentido da legalidade da transformação, 

tanto que foi apreciada e aprovada administrativamente, configurando-se ato 

arbitrário, ilegal e, sobretudo, imoral, pretender agora, a própria administração,  

revogar ato jurídico perfeito, através de Portaria Ministerial editada 

posteriormente à consecução do ato. 

 

No que tange à retroatividade, o professor  Celso Antônio Bandeira de Mello104, 

com a habitual excelência de seu magistério, anota que o problema“ não se 

resolve com a simples noção de irretroatividade de lei, pois não se coloca a 

questão de seu retorno sobre o pretérito. Trata-se, isto sim, da sobrevivência 

dos efeitos da lei antiga, vale dizer, da persistência de seus efeitos em casos 

concretos, durante o império da nova lei. Cogita-se de hipótese em que 

situação produzida no passado, sem consumação nele, deve ter efeitos 

perduráveis no tempo, permitindo que eles atravessem incólumes o domínio das 

leis posteriores. Não há, pois, a rigor, questão de retroatividade. Pelo 

contrário: há sustação dos efeitos, isto é,  da incidência da nova lei sobre 

situações concretas dantes ocorridas, cujos efeitos se deseja pôr a salvo, a fim 

de que não sejam perturbados pela sucessão normativa”  

 

Posto isso, impõe-se neste momento a indagação: “ Se lei delegada não pode 

dispor sobre matéria elencada nos direitos assegurados no art. 5º da Carta 

Magna, poderia a Resolução, ou a Portaria Ministerial, fazê-lo?, estando 

hierarquicamente abaixo daquela, no rol do art. 59 ? 

 

                                                           
104 Op. Cit. in Revista de Direito Público nº 96, p. 119.   
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Abonar-se tal pretensão, seria, diante do ordenamento jurídico vigente, 

verdadeira Heresia Jurídica, com a qual não pode corroborar a sociedade, os 

profissionais do Direito e, sobretudo, o Judiciário, de vez que o benefício 

ameaçado já está incorporado ao patrimônio jurídico dessas pessoas. 

Há ainda que se aplicar ao caso em tela a súmula 473 da Excelsa Corte, verbis:  

 

SUMULA 473: A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS 

ATOS, QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM  ILEGAIS, 

PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM DIREITOS; OU REVOGÁ-LOS POR 

MOTIVO DE CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE, RESPEITADOS OS 

DIREITOS ADQUIRIDOS, E RESSALVADA, EM TODOS OS CASOS,  A 

APRECIAÇÃO JUDICIAL105.  

 

Do exposto, resta claro que, uma vez aposentados, não há de se cogitar de 

distinção  desta aposentadoria, são eles aposentados. E, nesta qualidade, 

poderiam requer a transformação legal. É o que basta. 

 

Na mesma esteira é a orientação desta Egrégia Segunda Região: 

 

PREVIDENCIÁRIO – MILITAR – EX-COMBATENTE – 

INCIDÊNCIA DA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.786 DE 07 DE 

FEVEREIRO DE 1997 A BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NA FORMA 

DA LEI 4.297/63. 

 

I- É a Portaria Ministerial meio inidôneo, da ótica jurídica, para 

viabilizar modificações na Previdência Social, alterando normas legais 

sabidamente de hierarquia superior; 

 

II- Remessa Improvida” (Remessa Ex-Officio –MS 21174, p. 

97.02.44925-1, 1ª T. Unanime, Rel. Ney Fonseca). 

 

4.  Destaca-se do voto condutor o significativo trecho: 

“... os autos noticiam claramente que a tutela pretendida foi no sentido de não 

incidir sobre as aposentadorias dos impetrantes os efeitos da Portaria Ministerial 

mencionada, permanecendo os benefícios em questão regidos pelas regras 

aplicadas à época de suas concessões, como orienta o artigo 13 do Ato 

                                                                                                                                                                                              

 
105 Grifo nosso 



 112 

Normativo nº 18 de 06.11.64. Frente ao exposto, nego provimento à remessa, 

mantendo a íntegra da sentença"  

 

Em outras palavras, o que não se poderia admitir, sem dúvida, era que, 

utilizando-se do fator multiplicador (1,5), estas pessoas tivessem requerido, 

diretamente, a aposentadoria de ex-combatente. Mas, aposentando-se como 

aeronautas de acordo com a legislação vigente, têm eles o direito de opção pelo 

sistema mais vantajoso. 

 

Assim, não há qualquer ilegalidade na transformação da aposentadoria de 

aeronauta na aposentadoria de ex-combatente, uma vez que a legislação 

pertinente ao aeronauta permitia a aposentadoria usando-se o multiplicador 1,5 

instituído pela Lei 3.501/58, sendo que o direito dos aeronautas à prendida 

transformação foi garantido pela Lei 4.297 de 23 de dezembro de 1963 e, 

evidentemente, não pode ser revogado ou revisto por simples portaria 

ministerial, obviamente, por  faltar-lhe força para invalidar o texto normativo, 

sendo-lhe hierarquicamente inferior106.  

 

É flagrante e manifesta a ilegalidade do ato que determina a revisão de uma 

aposentadoria que já se provou ser legal, perpetrando-se no tempo e já 

incorporada ao patrimônio jurídico dos beneficiários.  

 

De outra sorte, entendemos não ser possível, nem mesmo ao Judiciário, 

modificar a situação de transformação já consumada, em vista de que:“ O 

judiciário tem a função de rever os atos da administração pública, que lhe 

forem submetidos a julgamento, e isso sob o aspecto da legalidade. Certamente 

não se há de cogitar na atuação do judiciário como revisor dos atos da 

administração sob o aspecto do mérito. O que é vedado”.107  

 

                                                           
106 Veja-se o rol hierárquico do art. 59 da CF/88 
107 FEDERIGUI, Wanderley José. A Execução Contra a Fazenda Pública., Saraiva, 1996. 
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Na esteira acima,  nem mesmo através do competente procedimento judicial, 

poderia a administração determinar a reversão das aposentadorias, eis que trata-

se, na espécie, de decisão administrativa quanto ao mérito da transformação, e 

não quanto ao procedimento pelo qual foi levado á efeito(legalidade, 

moralidade, publicidade), se assim o fizer o Judiciário, estará adentrando no 

mérito da questão que é da esfera administrativa.  

 

4. DAS RESTRIÇÕES LEGAIS À TRANSFORMAÇÃO 

 

Nesse aspecto, vele destacar o voto condutor do Eminente Desembargador 

Federal do TRF da 2ª Região,  Paulo Espirito Santo108,  donde se destaca o 

significativo trecho: “ Como o art. 53 do ADCT, bem como o art. 4º da Lei que 

o regulamenta (8.059/90), não fazem restrição ao  tipo de benefício 

previdenciário caracterizador da hipótese excepcional, não há como se 

distinguir entre benefícios previdenciários do regime geral, pagos pelo INSS, 

dos demais casos, como o benefício previdenciário pago á autora na qualidade 

de servidora estatutária aposentada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro. Sendo mais benevolente a lei nova deve ser indubitavelmente 

aplicada, tendo em vista que não subsiste a vedação generalizada de 

percepção de quantia paga pelos cofres públicos a qualquer título. Se o 

legislador – tanto o constituinte como o ordinário não fez distinção quanto á 

fonte de pagamento do benefício previdenciário, nem o regime deste, quer se 

trate de regime contributivo ou não, é defeso ao intérprete fazer este tipo de 

distinção, a qual,  para ser aplicada, deveria vir expressa no texto legal”  

 

Destarte, a proibição de que fala o Eminente Desembargador, só existe no texto 

legal acerca das aposentadorias especiais de atividades perigosas, como citado 

anteriormente, insalubres ou penosas. A Lei não proíbe, em momento algum, 

a transformação da aposentadoria de aeronauta na de ex-combatente. 

                                                           
108 Relator na Apelação Cível 93288/RJ (95.02.27205-6) 
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Por derradeiro, cumpre atacar o último ponto, para alguns,  obstaculizador da 

transformação, qual seja, a impossibilidade da combinação dos dois regimes 

para a obtenção de benefício mais vantajoso. A jurisprudência  vem nos 

socorrer : 

 

EMENTA – Administrativo. Militar. Ex-combatente. Revisão do 

ato de reforma. 

 

I- Conforme sentença de primeiro grau, o direito do autor em 

obter a pensão espacial acha-se devidamente assegurado no art. 

53 do Ato das Disposições Transitórias. 

 

II- Apresentando o ex-combatente da FEB, anos depois de 

licenciado, quadro demencial, tem direito a amparo do Estado. 

 

III- Licenciado como soldado, tem direito a reforma como 3º 

sargento, com proventos da graduação imediata e mais os 

direitos constantes do art. 53 e incisos do ADCT. 

 

IV- Apelação a que se nega provimento, em decisão 

unânime” (TRF 2ª Região. Ac. 91.02.15041-7/RJ Re. Juiz Celso 

Passos, 3ª Turma. Decisão: 26.04.95, DJ de 22/08/95, p. 53.068) 

 

 

Como se pode observar do entendimento acima exposto, foi considerada legal 

a combinação de regimes a fim de que se obtenha o mais vantajoso, mais 

benéfico. Haja vista que o servidor militar “in casu” é regido pelo Regime 

Jurídico dos Servidores Militares e teve sua pensão transformada nos termos do 

art. 53 do ADCT, que é regime previdenciário, portanto,  distinto. Valendo, por 

analogia, tal transformação, ao caso em tela, optando os aeronautas pelo regime 

mais vantajoso. 

 

Destaca-se ainda, a Avocatória Ministerial, no processo nº 

35584/4.600/RJ/CRPS 0464198/92 e o parecer do Consultor Geral da União, 

José Bonifácio Borges de Andrada, cujo teor resultou na seguinte EMENTA: 
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“ As condições que embasaram a concessão de aposentadoria de aeronauta, 

permitem sua transformação em aposentadoria de ex-combatente. 

 

“EMENTA: Provada a qualidade de ex-combatente mediante certidões do 

Ministério da Aeronáutica. Condições que embasaram a concessão do 

benefício de aeronauta permitem a transformação pretendida” 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Por derradeiro, ainda que se admita a legalidade da aludida Portaria Ministerial 

revisora, é claro que, em homenagem aos princípios do direito adquirido, da 

anterioridade, e da irretroatividade das leis, é de salientar-se que, como toda 

norma, ou toda lei, deve ela aplicar-se ao futuro. Ou seja, obstar as 

transformações de aposentadorias apenas e tão somente,  a partir de  sua edição, 

sem atingir situações já consumadas. Com certeza, nestas condições, a partir  da 

Portaria Ministerial não poderão ser promovidas transformações desse jaez. 

Sem contudo, que ela possa atingir aos que já tiveram o benefício concedido. É 

essa a proteção perseguida. 
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Isenção ou Imunidade  Tributária109 

ARTIGO 153 , PARAGRAFO 2º, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL110 

 

  

A Constituição  Federal em seu artigo 153,  parágrafo 2º inciso II dispõe que 

não incidirá Imposto de Renda,  nos termos e limites  fixados em lei , sobre 

rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão , pagos pela Previdência 

Social da União dos Estados , do Distrito Federal e dos Municípios , a pessoa 

com idade superior a sessenta e cincos anos, cuja renda total seja constituída 

exclusivamente de rendimentos do trabalho. 

 

Como se constata do aludido inciso II do artigo 153 , três são os requisitos 

necessários a não incidência do Imposto de Renda na fonte: 

 

a) Ser maior de 65 anos de idade. 

 

b) Ter suas aposentadorias ou pensões pagos pela previdência social da União, 

dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios . 

 

c)  Ter a renda exclusiva do trabalho. 

 

A questão de fundo contida  no artigo 153, § 2º da C.F/88  cinge-se ao exame 

quanto ao aspecto tributário . 

 

Trata-se, na realidade de imunidade tributária que não pode ser atingida de 

qualquer forma por lei ordinária fixando valor  quantitativo, pois isto 

subverteria o princípio constitucional inerente a tributos por razões de ordem 

varias.  

                                                           
109 Publicado na Revista Ciência Jurídica, 1997, vol. 77. 

110 Já revogado pela Emenda Constitucional 20/1998 
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Segundo o magistério de José  Geraldo Ataliba Nogueira111, “ Imunidade é 

sinônimo de inatingibilidade . É imune a uma doença quem não pode ser 

atingido por ela: imune a um veneno quem não sofre os efeitos da picada". 

 

Assim,  no Direito Tributário, imunidade quer dizer inatingibilidade, imanência 

a tributos. As pessoas imunes não são atingidas por qualquer tributo. Com 

respeito a elas, nem sequer chega a nascer a obrigação tributária. É como se não 

existissem impostos para elas. O imune nenhum múnus tem, nem teve. O imune 

não deve satisfações ao Fisco , sua condição está acima de qualquer lei”. 

 

Assim também tem sido o entendimento do professor  José Afonso da Silva112 

para quem “As imunidades fiscais instituídas por razões de privilégio ou de 

consideração de interesse geral  , neutralidade religiosa, econômica, ou 

política excluem a atuação do poder de tributar Nas hipóteses imunes a 

tributação inocorre fato gerador de obrigação tributária .Nisso diferem 

imunidades e isenções pois relativas a estas dá-se o fato gerador da obrigação 

tributária , mas o contribuinte fica apenas imune do pagamento do tributo. As 

imunidades configuram privilégios de  natureza constitucional e não podem 

estender-se além das hipóteses expressamente previstas na Constituição. Note-

se que só existe imunidade quanto aos impostos. Ela não beneficia as taxas nem 

as contribuições de melhoria, nem as contribuições fiscais ou parafiscais. Há 

outras imunidades especificas que se acham nos dispositivos constitucionais  

sobre não incidência de determinados impostos em hipóteses indicadas; onde a 

Constituição começa um 2º dispositivo com a norma não incidirá, o imposto de 

renda sobre rendimentos de aposentado nas condições indicadas no art. 153.  

 

Nesse mesmo sentido leciona o professor ADILSON RODRIGUES PIRES113,  

definindo a situação fática jurídica, ora estuda: “ Para estudarmos a imunidade 

                                                           
111 em sua obra: Noções de Direito Tributário, Editora Revista dos Tribunais , fls. 65: 
112 Op. Cit. 
113 Em seu Manual de Direito Tributário 6ª edição. 
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tributária é preciso inicialmente tecermos algumas considerações sobre 

incidência, não-incidência e isenção: 

 

Incidência - A lei tributária prevê uma serie de situações que, uma vez 

ocorridas originam a obrigação correspondente. A definição do fato gerador, 

de forma abstrata, pela lei é perfeitamente delimitada no que se costuma 

chamar de campo de incidência tributária. 

 

Podemos dizer que, cada tributo aqui entendido em seu sentido amplo possui 

seu próprio campo de incidência, no final são elevadas pelo legislador todas as 

hipóteses de incidência. 

 

Não - Incidência - Os fatos não previstos pelo legislador como necessários e 

suficientes à ocorrência do fato gerador, diz-se estão fora do campo de 

incidência. Não quis o legislador, digamos fossem eles objeto de imposição 

tributária. 

 

Objetivamente, o fato e, subjetivamente o sujeito passivo não são alcançados 

pela regra jurídica. 

 

Pode também, o legislador fazer menção expressa na lei de situações que 

igualmente não podem ser objeto de tributação. 

 

Assim, faz ele constar do texto legal, todas aquelas situações que, ocorrendo na 

prática não poderão ser afetadas pela norma, como que não querendo deixar 

margem a dúvida por parte do aplicador da lei.. Essa situação é comumente 

encontrada nas leis específicas de vários tributos. 

 

Isenção -  A isenção é norma de exclusão de crédito tributário, como de vê no 

art. 175 do Código Tributário Nacional. Sendo exclusão, fácil é concluir que o 
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credito existiu e o fato gerador ocorreu efetivamente, fazendo nascer a 

obrigação tributária. A isenção, podemos dizer é dispensa do pagamento do 

tributo a partir do nascimento da obrigação respectiva. Situa-se portanto 

dentro do chamado campo de incidência. Essa a posição doutrinária 

dominante. 

 

IMUNIDADE - A imunidade é uma limitação do exercício do poder de 

tributar, prevista na constituição brasileira. A norma é dirigida ao legislador 

não lhe permitindo exercer sua competência tributária nos casos que 

especifica. Vale dizer, ainda que ocorra o fato, se pratique o ato, ou se celebre 

o negocio considerado pela constituição como revelador da capacidade 

econômica do contribuinte, dele não pode aproveitar-se o legislador para 

considerá-lo fato gerador de imposto. Imunidade é exclusão do poder de 

tributar, na expressão corrente entre os autores 

 

Em termos comparativos e para facilitar a compreensão, podemos concluir 

afirmando que, enquanto na isenção é uma forma de exclusão de crédito 

tributário, a imunidade consiste na exclusão da própria competência 

tributária.  

 

Convém lembrar que  a imunidade se refere apenas a impostos, não se 

dirigindo, de maneira alguma, a outras modalidades de tributo. É que sendo o 

imposto um tributo não-vinculado, na feliz classificação de |Geraldo Ataliba, a 

ele não corresponde atividade especifica do Estado em relação ao contribuinte, 

razão porque  pode o constituinte vedar a instituição de impostos sobre pessoas 

ou bens a partir das situações  descritas. O mesmo não se pode dizer de outra 

espécies tributárias, como por exemplo, a taxa, o tributo não - vinculado a uma 

atividade estatal relativa ao contribuinte. Como poderia um município coletar 

o lixo das nossas residências se não lhe fosse facultado o acesso aos recursos 

necessários à prestação daquele serviço? Quem  quer um fim não pode subtrair 
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os meios. A atual constituição, entretanto, de forma expressa, assegura a 

impossibilidade de cobrança de custas e de taxas nas ações de “ habeas 

corpus” e o “ habeas data” e aos atoa necessários ao exercício da soberania, 

neste ultimo caso, na forma como dispuser a lei. 

 

Do mesmo modo também determinou sejam gratuitos para os 

reconhecidamente pobres , nos termos da Lei 7.844/89, o registro civil de 

nascimento e a certidão de óbito, instituindo assim, no caso das taxas , também 

a imunidade. 

A Constituição em nenhum momento utiliza o termo imunidade em seu texto 

.Prefere as expressões como “ é vedado” ,”não incide”,etc. 

 

Na constituição brasileira encontramos a imunidade nos seguintes dispositivos: 

 

Art.150, VI................................................... 

 

Art.153, § 2º, II - Imunidade para os aposentados e pensionistas com mais de 

65 anos, que recebem pela previdência social da União, dos estados, do 

Distrito Federal, e dos Municípios, cuja renda total seja constituída 

exclusivamente dos rendimentos do trabalho, nos termos e limites estabelecidos 

em lei 

 

Art. 153, § 3º, III.......................................... 

 

A expressão contida na norma constitucional. mais precisamente no inciso II do 

§ 2º  do art. 153,  NÃO INCIDIRÁ, significa pela ótica do Direito Tributário, 

Inatingibilidade, Imanência. É notório que a eventual superveniência de lei cujo 

escopo é instrumentalizar um mandamento constitucional criando mecanismos 

para seu  exercício não pode se sobrepor ao próprio direito criado pela Lei 

Maior. 
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Em recente estudo publicado, o professor Ives Gandra, distingue entre as 

normas de aceitação social e as de rejeição social, tratando estas ultimas como 

impositivas, de maneira que se não expressamente obrigado, a ninguém 

apreciaria o cumprimento. 

 

“ Não matar”, por exemplo, é norma de aceitação social, em virtude de que 

ainda que inexistente o comando legislativo, o próprio instinto de preservação 

da espécie faria com que os homens não desobedecessem tal regra. 

 

Por sua vez, pagar imposto, é toda exigência de rejeição social, não sendo 

necessário que entre outras coisas, se mencione o emprego irregular de verbas 

publicas e o imenso desperdício de recursos sem a correspondente prestação de 

serviços obrigatórios.  Um outro aspecto que se coloca, ainda segundo o 

professor Ives Gandra Martins,  é o de saber se à falta da lei, o principio  será 

definido por lei, mas em sua ausência já deve ser aplicado em seu aspecto 

temporal, vale dizer, o cidadão que completou 65 anos, já começou no primeiro 

dia seguinte  a acrescentar à sua idade, com que já terá idade superior a 

estabelecida e gozará  de imediato da IMUNIDADE colocada.” 

 

 No âmbito dos Tribunais a questão ainda é controvertida, surgindo a cada novo 

pronunciamento diferentes entendimentos, trazemos a titulo de ilustração o 

entendimento que mais se coaduna com a tese exposta, da lavra o Eminente 

Desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e Presidente da 

Terceira turma daquele Tribunal, Paulo Freitas Barata :  

 

REMESSA OFICIAL DE APELAÇÃO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 10721/RJ REG. 94.0208544-0 

 

 

Relator: Paulo Freitas Barata 

Apelante: União Federal 

Apelados: Edyr de Castro Fragoso  e Outros 

Remte: Juizo da 28ª Vara Federal RJ 
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Origem: mandado de segurança nº 930000764-5 

 

EMENTA:  Tributário e Constitucional - Imunidade - Imposto de Renda 

sobre Proventos de Aposentadoria e Pensão - Pessoas com Idade Superior a 

65 anos de idade- art. 153, II 2º cf/88 e lei 7713/88 

 

1. Mandado de Segurança impetrado por pessoas com mais de 65 

anos de idade objetivando a imunidade do imposto de renda 

incidente sobre o pagamento de suas aposentadorias e pensões. 

 

2. Direito liquido e certo dos impetrantes de receberem seus 

proventos de inatividade sem o desconto. 

 

3. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento. 

 

Acórdão: Vistos e relatados estes autos em que são partes as 

acima indicadas. Decide a egrégia terceira turma do tribunal 

regional federal da 2ª região, à unanimidade, negar provimento 

ao recurso e à remessa necessária do presente julgado. 

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 1995 ( data do julgamento) 

 

A norma “in casu”, tem a potencialidade de regular integralmente as relações 

concretas, pois está apta produzir efeitos nestas relações, resultando por 

conseguinte na revogação de todas as normas anteriores que com ela conflitam, 

no caso poder-se –ia citar Leis 7.713/88 e a .Lei 8.213/91. 

 

Evidentemente, não é possível descontar o IR na fonte dos aposentados com 

mais de 65 anos de idade, pois estão imunes ao fisco,  não existindo desta forma 

nenhum “ múnus” considerando o princípio constitucional que os coloca acima 

de qualquer lei. 

 

É importante  acentuar, que segundo dados do IBGE a vida média do brasileiro 

é de 65 anos , portanto seria um grande absurdo impor a essas pessoas , que no 

âmbito sócio-econômico já fizeram a sua parte na construção da sociedade  

brasileira,  correndo o risco de muitos deles não gozarem do benefício 

constitucional, sucumbindo ao encontro inadiável com a morte. Sendo a 

aposentadoria  corolário de um salário de longos anos de trabalho,  sua fixação 
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não pode ser deixada a livre concorrência nem ao arbítrio dos que detém o 

poder, devendo ser feita segundo a justiça e equidade. A sobrevivência do 

aposentado depende do rendimento da aposentadoria , que deve ser suficiente 

para que ele tenha uma vida digna e possa sustentar a si e aos seus. 

 

Não seria justo tirar dos aposentados que, por não fazerem parte diretamente 

das forças produtivas, não frágeis, sustentam as suas lutas pela dignidade 

daquilo que são. 

 

Portanto deve o direito  do aposentado e pensionista ser respeitado acima do 

poder arbitrário do Estado, que, até a presente não se dignou de editar Lei que 

atenda ao dispositivo constitucional, fixando a imunidade tributária; a morte 

não pode esperar. 

 

É de fácil constatação, que o objetivo do constituinte legislador foi dar aos 

que vão se aproximando do término da vida, um vencimento integral sem 

descontos, para que possam usufruir totalmente daquilo que recebem. 

 

 Válida a menção das palavras de Alípio  Silveira114:“ Em nenhum ramo da 

ciência jurídica tem maior explicação do que no  Direito Constitucional o 

conceito exposto por WIGMORE115, de que “ as palavras estão longe de serem 

coisas mais fluidas e indefinidas" 

 

DA NATUREZA DA NORMA E INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 

7.713/88 

 

Não há dúvidas de que a lei 7.713/88 enquanto lei ordinária não pode jamais 

impor limites à imunidade constitucional, não só em razão do art. 146, II da 

                                                           
114 Em sua magistral obra - Hermenêutica do Direito Brasileiro.  
115 The Judicial Function, em Science of  Legal  Philosophy séries , t . IX pg. XXXV. 
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Constituição, mas também, pela natureza da Imunidade Tributária, a lei 

ordinária em tela é de  fato Inconstitucional. 

 

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, apreciando  Recurso Ordinário em MS116 

decidiu a respeito da natureza da norma em processos idênticos, que o 

dispositivo constitucional, depende de LEI COMPLEMENTAR. 

 

De mais a mais, como estudado acima,  a imunidade não tem limites, logo, o 

que iria a lei complementar limitar? Deve ainda, o  exame da questão reportar-

se à lei civil, na qual, em seu art. 120 “Reputa-se  verificada, quanto aos efeitos 

jurídicos, a condição, cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a 

que desfavorecer” 

 

É cediço que a norma contida na Lei 7.713 traz hipótese de isenção, que parte 

da vontade do legislador ordinário. Por outro lado, a imunidade existe a 

despeito de qualquer Lei para lhe dar eficácia, tendo, portanto, aplicação 

imediata desde a promulgação do texto constitucional.  

 

Ainda que se encontre hoje resistência, no Judiciário em relação á tese exposta, 

não havendo, como de fato não há, Lei Complementar que regule a matéria não 

se pode fugir da conclusão de que o dispositivo da CF/88 exibe normatividade 

suficiente para gerar efeitos imediatos. 

 

Não é outro o entendimento de Sacha Calmon117, segundo o qual. “Inexistindo 

a lei reclamada pelo texto constitucional, a regra inibidora da tributação, por 

conferir direito em sua prescrição genérica, não poderá sofrer limitações por 

meio de lei ordinária, circunstancia que assegure aos aposentados e 

                                                           
116 No RO em Mandado de Segurança, nº 3368/93 1ª Turma - 27.03.1995 p. 07136 Rel. Ministro Garcia Vieira. 
117 Repertório IOB, I/1993, caderno 23/92 pág. 416 
 



 125 

pensionistas um direito subjetivo usufrutível de imediato, até que sua eficácia 

venha  a ter sua validade contida por força de lei complementar.”  

 

Ainda nesse sentido leciona Hugo de Brito Machado118, lembrando que: “ Pode 

ainda ocorrer que a lei de tributação esteja proibida, por dispositivo da 

Constituição de incidir sobre certos fatos. Há neste caso, imunidade. A regra 

constitucional impede a incidência da regra jurídica de tributação. 

Caracteriza-se, portanto a  imunidade, pelo fato de decorrer de regra jurídica 

de categoria superior, vale dizer, de regra jurídica residente na constituição, 

que impede a incidência da lei ordinária de tributação.”  

   

Sacha Calmon ainda continua, anotando que “uma vez que o preceito imunitório 

prevê complementação, os termos e limites mencionados terão de ser postos 

por lei complementar ( art. 146, II ) e com seu advento o perfil da  imunidade 

se aclarará” 

 

Vale ressaltar ainda o entendimento do E. STJ: 

 

Ementa: IR-FONTE-APOSENTADOS E PENSIONISTAS-

IMUNIDADE-REQUISITOS 

 

“Tributário. Imposto de Renda. Imunidade. Aposentados e 

Pensionistas. Art. 153, § 2º, II da Constituição Federal, a 

imunidade ali prevista deve ser aplicada dentro dos 

contornos máximos já definidos em aludida regra 

constitucional. Todavia é indispensável a presença de duas 

condições para que possa incidir a regra imunizante: ter o 

aposentado ou pensionista idade superior a sessenta e cinco anos 

e que sua renda total seja constituída, exclusivamente de 

rendimentos do trabalho. Recurso improvido.” (1ª T do STJ- 

Mv- RMS 2.623-1-RJ- relator. para o Ac. Min. Cesar asfor 

Rocha. j.22.02.95 – DJU 1 27.03.95, p. 7.136) 

 

 

                                                           
118 Op. Cit. 
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DA AUTO-APLICABILIDADE DA NORMA 

 

As normas constitucionais de eficácia contida são aquelas que têm 

aplicabilidade imediata, integral, plena, mas que entretanto, podem ter reduzido 

seu alcance pela atividade do legislador infra-constitucional, razão pela qual o 

professor Michel Temer119 as denomina de norma de eficácia redutível ou 

restringível nos casos que a lei estabelecer. 

 

E a Lei Maior, estabelece em seu art. 146, que essa lei deve ser Lei 

Complementar,  e esta, não existe ainda. Quanto á natureza da norma  o 

indigitado dispositivo constitucional apesar de infeliz e contraditório, fala 

claramente da necessidade de fixar-se termos e limites de lei. 

 

Incide aí o equivoco merecendo, exame crítico da questão quanto ao aspecto 

constitucional. Aliás, como exposto no inicio desse estudo:  A norma “in casu”, 

tem a potencialidade de regular integralmente as relações concretas, pois está 

apta produzir efeitos nestas relações, resultando por conseguinte na revogação 

de todas as normas anteriores que com ela conflitam. 

 

Ainda que se admita, adotando outras teses, que somente Lei Complementar 

poderá estabelecer sua eficácia e aplicabilidade, inexistindo tal lei, a imunidade 

se aplica nos estritos termos da Constituição, conforme entendimento do STJ, 

acima transcrito. 

 

Concluindo, podemos afirmar que a matéria tratada na norma constitucional, 

sub examine”, no que tange à sua natureza,  é de incontestável imunidade e não 

de Isenção. 

                                                           
119 Op. Cit. 
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As Vans e a Lei 

(1998) 

 

Vige no Direito brasileiro o princípio da constitucionalidade das leis. 

Entretanto,  não raro,  as assembléias legislativas, objetivando atender a 

interesses pessoais e eleitoreiros de ultima hora, insistem,  em detrimento do 

cidadão-contribuinte e do próprio Estado, em votar e aprovar projetos cuja 

inconstitucionalidade é flagrante,  tal qual a recém aprovada isenção do IPVA 

para as vans, que, indiscriminadamente,  proliferam pela cidade. A Constituição 

da República em seu art. 152, II veda expressamente tal discriminação 

tributária,  de vez que afronta o princípio da isonomia, dispensando tratamento 

desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. É 

preciso, antes de mais,  saber-se que a real igualdade está em tratar-se 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Não é, porém,  o que faz a 

indigitada lei de isenção. 

 

Frise-se,  ademais,  que a simples alegação de impacto social em razão da 

atividade pelas vans exercida, não justifica tamanha discriminação legal, 

tampouco a inconstitucionalidade, sendo certo que a ocupação profissional dos 

proprietários de veículos mais ou menos valiosos, não significa, por si só,  

maior ou menor capacidade contributiva. A persistir tamanho paradoxo, das 

duas, uma: ou se busca imediatamente junto ao Poder Judiciário a declaração de  

inconstitucionalidade da lei,  e se restabelece a igualdade; ou teremos logo um 

assoberbamento da Justiça fluminense afogada num mar de ações de 

contribuintes lesados em busca, também, da famigerada isenção. Por fim,  

cumpre ressaltar que reforma tributária e aumento de arrecadação não se faz 

com concessão de isenções ilegais e majoração de alíquotas e taxas, mas sim 

com imposto menor, uniformemente distribuído, bem fiscalizado e pago por  

um número maior de contribuintes. 
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O aumento dos Juizes e o STF 

(1999) 

 

O Supremo Tribunal Federal, em sessão extraordinária, concedeu liminar 

estendendo aos Juizes de todo o Brasil aumento real de vencimentos,  

mascarado sob o título de auxílio-moradia. Até aqui nada de se estranhar, haja 

vista que os Juizes, assim como os demais servidores públicos, suportam, há 

mais de cinco anos a não concessão de qualquer reajuste. 

 

Entretanto, sob o aspecto da legalidade é muito estanha, e porque não dizer, 

anti-jurídica, imoral e conflitante,  tal decisão. Vejamos: o próprio STF no 

julgamento da Ação de Constitucionalidade nº 04-6/98-DF, considerou 

constitucional o art. 1º da Lei 9.494/97, que, juntamente com as Leis nºs. 

4.348/64, 5.021/66 e 8.437/92, proíbe a concessão de liminar, antecipação de 

tutela ou qualquer outra forma de provimento cautelar quando se tratar de 

concessão de aumento, reajuste, revisão e extensão de vantagens e gratificações 

a servidores públicos. Assim, toda e qualquer liminar concedida aos servidores 

para o fim de reajuste, extensão de vantagens etc., ficou expressamente proibida 

por lei e as decisões já proferidas, automaticamente tornadas sem efeito. 

 

O colendo STF, ao proibir a concessão de aumentos através de liminar, o fez a 

requerimento do Governo Federal exatamente em razão de muitos magistrados 

de instâncias inferiores terem considerado inconstitucional tal dispositivo(lei 

9.494/97)e virem, sistematicamente, concedendo aumentos e reajustes através 

de liminar. Agora é de causar espécie que o mesmo Supremo Tribunal deixe de 

aplicar sua própria decisão, que tem efeito vinculante, para atender a interesses 

de momento, o que jamais se justificaria, por mais nobre que seja a causa. Se a 

decisão está em vigor e a proibição é expressa em lei, só poderia ser superada 

através de outra lei revogadora, jamais através da liminar concedida pelo Min.  
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Nelson Jobim, o que vem abrir perigoso precedente para os demais servidores 

igualmente aviltados sem reajuste há cinco anos, além de macular o princípio o 

da segurança jurídica e por em xeque a validade e credibilidade das decisões do 

STF. 
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