teve a defesa vantagem, porque teve mais
tempo.
A lei nova, Sr. Presidente, que estabelece o
Regimento Jurídico Único para os servidores
públicos da União, regula, no art. 147, o afastamento preventivo:
'Art. 147 - Como medida cautelar e a fim
de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem
prejuízo da remuneração.
Parágrafo único - O afastamento poderá
ser prorrogado por igual prazo, findo o qual
cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.'
Assim, o único prejuízo que poderia existir,
e seria aquele decorrente do afastamento preventivo do servidor, estaria afastado por força
da lei, por isso que, não concluído o procedimento administrativo no prazo e na sua prorrogação, estabelecidos no art. 147 parágrafo
único, o servidor reassume as suas funções.
Não vejo, portanto, a ocorrência de prejuízo,
no caso, para o servidor, com a demora; não
vejo a ocorrência de qualquer prejuízo para a
defesa em razão da demora na conclusão do
inquérito administrativo.
( ... )"
Certo é que, no caso, não houve ocorrência
de vício capaz de nulificar o procedimento
administrativo disciplinar de que resultou a
demissão dos impetrantes, E no que toca à

MEDIDA PROVISÓRIA -

prova propriamente dita, ou o seu exame, isto
não seria possível nos limites do mandado de
segurança, dado que direito líquido e certo
pressupõe fatos incontroversos.
Do exposto, indefiro o writ.

EXTRATO DE ATA
MANDADO DE SEGURANÇA N.
22.055-4
ORIGEM: RIO GRANDE DO SUL
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO
IMPTES.: ORNÉLIO MACHADO E OUTRO
ADV.: SILVÉRlO AZEVEDO MELLO
IMPDO.: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Decisão: Por votação unânime, o Tribunal
indeferiu o mandado de segurança. Votou o
Presidente. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Francisco Rezek, Marco Aurélio e
Sepúlveda Pertence, Presidente. Plenário,
20.06.96.
Presidência do Senhor Ministro Celso de
MeIlo, Vice-Presidente. Presentes à sessão os
Senhores Ministros Moreira Alves, Néri da
Silveira, Sydney Sanches, Octávio Gallotti,
Carlos Velloso, lImar Galvão e Maurício Corrêa.
Vice-Procurador-Geral da República, Dr.
Haroldo Ferraz da Nóbrega.
Luiz Tomimatsu, Secretário

REEDIÇÃO MENSAL -

CONSTITUCIONALIDADE

- Constitucionalidade da reedição da Medida Provisória não apreciada pelo Legislativo.
- Cabimento de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra Medida
Provisória.
- Constitucionalidade da vedação, em Medida Provisória. da concessão de liminares em certas matérias.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 295
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Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
Requerido: Presidente da República
Relator p/acórdão: Sr. Ministro MARCO AURÉLIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA PROVISÓRIA PERTINÊNCIA - Na dicção da ilustrada
maioria, cabível é a ação direta de inconstitucionalidade contra medida provisória.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR - A concessão
de liminar pressupõe a relevância do pedido
e o risco de manter-se com plena eficácia o
preceito de lei atacado. Isso não ocorre relativamente a ato normativo por meio do qual
se veda, em certas matérias, a concessão de
medida acauteladora pelo Judiciário, impondo-se o julgamento definitivo da lide.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão plenária, na conformidade
da ata do julgamento e das notas taquigráficas, preliminarmente, contra o voto do Sr.
Ministro Marco Aurélio, conhecer da ação
direta de inconstitucionalidade. No mérito,
em indeferir o pedido de cautelar, vencidos
os Senhores Ministros Paulo Brossard (Relator), Carlos Velloso e Celso de Mello.
Brasília, 22 de junho de 1990.
NÉRI DA SILVEIRA - PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO - REDATOR PARA
O ACÓRDÃO

RELATÓRIO

de maio', que suspende a concessão de liminares e cautelares por 30 meses a contar de
15 de março. Distribuída inicialmente ao Minist.ro SEPUL VEDA PERTENCE, foi a mim
distribuída por ter-me sido distribuída a ADIn
292, da Associação dos Magistrados Brasileiros.
2. O autor se insurge contra a suspensão
geral das liminares, contra a proibição antecipada de liminares em relação a leis futuras,
contra a retroatividade da vedação a 15 de
março, quando a Medida Provisória vigora a
partir de sua publicação, neste caso 25 de
maio, contra o duplo grau de jurisdição obrigatório e a ineficácia total da sentença de
mérito até sua confirmação pelo juízo .. ad
quem" , e ainda contra a reiteração da mesma
medida, quatro vezes editada, e nenhuma delas apreciada.
3. Aponta como ofendidos o art. 52, n e
XXXV, bem como o art. 22 , da Constituição.
4. Sustenta que os juristas europeus têm
desenvolvido o entendimento segundo o qual
a discricionariedade do legislador é vista com
cautela sempre que se editem normas restritivas de direitos, inadequadas e não proporcionais e aind.l desconformes com um mínimo
de respeito aos princípios constitucionais, e
que esse entendimento deve valer redobradamente quando o legislador é o Poder Executivo, sob pena de transformar-se ele no único
Poder do Estado. Por fim, salienta que a reedição de medidas provisórias faz do Executivo o legislador solitário.
5. Pede a cautelar, e a procedência da ação.
É o relatório.

O SENHOR MINISTRO PAULO BROSSARD: - I. O Conselho Federal da Ordem
VOTO
dos Advogados do Brasil é o autor da Ação
Direta de Inconstitucionalidade 295-3/600.
O SENHOR MINISTRO PAULO BROSNela impugna a Medida Provisória 186, de 23' SARD: -I. As razões aduzidas pelo Acórdão

I A Medida Provisória n2 186 até a Medida Provisória n2 198, de 26 de julho de 1990, foi convertida
na Lei n2 8.076, de 23 de agosto de 1990, com efeito até 15 de setembro de 1992.
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para pedir a declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória 186, de 23 de
maio, se interligam e tanto podem ser examinadas em conjunto como separadamente.
2. Tenho como relevantes os fundamentos
jurídicos do pedido e como evidente a necessidade de pronta reparação judicial, sob pena
da definitiva irreparabilidade da lesão. Não
vou, porém, repetir os argumentos desenvolvidos nas ações diretas 223 e 272, aos quais,
no entanto, me reporto integralmente.
3. O caso presente sugere a análise de dois
aspectos não apreciados, pelo menos não apreciados suficientemente nos casos anteriores: a
inadmissibilidade da repetição das medidas
provisórias e a subversão dos seus pressupostos, fazendo do provisório o permanente.
4. Note-se, desde logo que as medidas, com
alguns arabescos a mais, outros a menos, se
equivalem. Querem o mesmo e dizem a mesma coisa. Para se ter notícia objetiva da identidade real entre elas, basta registrar que a
última, a que está em exame, a 186, diz que
"não serão concedidas" liminares, enquanto
a anterior, a 182, dizia que" ficam suspensas"
as liminares. Uma proíbe, a outra suspende.
Também a ordem é alterada. A atual menciona em primeiro lugar as "liminares nas medidas cautelares ... ", enquanto a anterior se referia primeiro" as medidas liminares em mandado de segurança... ". São desse tipo as alterações de uma em relação à outra. Quer dizer,
são nominais e redacionais as supostas alterações. As medidas são as mesmas.
5. Para melhor exame da matéria, que é
relevante, convém assentar que, em relação à
medida provisória, o Congresso pode adotar
uma destas posições:
a) aprová-la, convertendo-a em lei;
b) aprová-la com emenda supressiva e/ou
emenda aditiva, ou seja, aprová-la em parte e
rejeitá-la em parte;
c) rejeitá-la pura e simplesmente;
d) deixar de aprová-la em 30 dias.
6. Também é oportuno comparar o Decreto-Lei do regime anterior e a medida provisória do atual, pois existem semelhanças evidentes e diferenças marcantes. Ambas as providências têm sua justificativa na urgência da
regulamentação a ser adotada e em sua imediata, ainda que transitória, eficácia.

7. Pelo caráter transitório de ambos, tanto
o Decreto-lei era, como a Medida Provisória
é um projeto de lei, pois em lei só se convertia
então e se converte agora se observadas as
formalidades constitucionais. Contudo, era e
é inconfundível com os projetos de lei propriamente ditos, pois era o Decreto-Lei e é a
Medida Provisória dotada de eficácia desde a
publicação, como se fossem leis, leis provisórias, é bem verdade.
8. Com efeito, editado o Decreto-Lei, entrava ele imediatamente em vigor, e devia ser
apreciado em 60 dias de sua edição pelo Congresso Nacional, que não podia alterá-lo nem
para eliminar uma vírgula descabida ou corrigir uma regência; o decurso do prazo sem
apreciação importava em aprovação presumida; era a chamada aprovação tácita, Carta de
67, artigo 58, parágrafo único, Carta de 69,
artigo 55, § 12 .
9. Com a Medida Provisória, que também
entra em vigor desde a sua publicação, ocorre
o contrário, na medida em que o Congresso
pode alterá-lo ou aprová-lo em parte, que é
uma forma de alteração, e se não aprová-la
em 30 dias, quer dizer, se não convertê-la em
lei, o decurso de prazo valerá como rejeição,
pois ela caduca, perdendo a eficácia, retrospectivamente, desde sua edição. É o que preceitua a Constituição, artigo 62, parágrafo
único.
10. Como se vê a mudança é de monta. .Mas
ainda tem mais.
11. No que concerne à Medida Provisória
existe uma só forma de aprová-la, ainda que
em parte e com alterações, a forma explícita,
e duas maneiras de rejeitá-la, a explícita ou
formal, e a tácita ou presumida, esta mediante
o decurso in a/bis, do prazo improrrogável de
30 dias.
12. Ao contrário, por conseguinte, do Decreto-Lei que só admitia uma maneira de rejeição, a explícita, e duas de aprovação, a
formal e direta, por votação, e a tácita ou
presumida, por decurso de prazo.
13. No regime anterior, o decurso do prazo
era a favor do Executivo; no atual, é a favor
do Legislativo. Àquele tempo, valia como
aprovação; hoje importa em rejeição, pois,
não convertida em lei em 30 dias, perde a
eficácia ex tune.
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14. Ainda outra diferença insigne. O Decreto-Lei mesmo rejeitado formalmente produzia
efeitos integrais da sua expedição até sua rejeição. Desaprovado, era como se tivesse sido
revogado, Carta de 69, art. 55, § 21!. Já os
efeitos da medida provisória não aprovada ou
desaprovada formalmente são riscados desde
o início. cabendo ao Congresso "disciplinar
as relações jurídicas delas decorrentes" , quer
dizer. das medidas caducas, mas que vigiaram
por 30 dias ou menos.
15. Também o âmbito de incidência de um
e outra não é coincidente. Enquanto pela via
do Decreto-Lei não se poderia legislar sobre
determinadas matérias, inexiste a mesma restrição em relação à medida provisória. Não
quer isto dizer, contudo, que por medida provisória se possa dispor sobre todos os assuntos
de competência da União. Não tem e não
poderia ter essa largueza e amplitude. Assim,
por exemplo, o que é reservado à lei complementar não pode ser regulado por medida provisória, pois se não é lícito haver delegação
legislativa em matéria reservada á lei complementar, com dobradas razões não pode ser
editada por medida provisória, Constituição,
68 § lI!, in fine, e 69. No mesmo sentido,
Costantino Mortati, Istituzioni di Diritto Pubblico, 6!! ed., 1962, p. 654.
16. Isto posto, cabe examinar a tese mais a
miúdo. Tratando-se de medida provisória formalmente rejeitada, parece induvidoso descaber a sua reedição. O Congresso seria chamado a pronunciar-se sobre o que já se pronunciara, a examinar o que já havia rejeitado. E
com uma circunstância, enquanto não o fizesse, desaprovando pela segunda vez a medida,
ela ganharia uma sobrevida e haveria de produzir efeitos, a despeito de formal desaprovação parlamentar anterior. A decisão, unânime,
do STF, na ADIn 293, consagrou de modo
solene esse entendimento. E não me parece
que ele venha a sofrer embargos de monta.
17. Se o Governo aprovar a medida, no todo
ou em parte, a norma convertida em lei não
sofre solução de continuidade; altera-se o fundamento da sua autoridade, e por isto alguns
autores falam que se opera uma "novação";
mas isto ocorre sem que haja solução de continuidade; a medida se prolonga na lei; o botão
faz-se flor.
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18. Se a medida provisória não for convertida em lei no prazo de 30 dias, a partir de sua
publicação, seja pela rejeição formal, seja
pela rejeição tátcita, ela perderá a eficácia ab
initio, conforme regra constitucional expressa, "as medidas provisórias perderão eficácia,
desde a edição, se não forem convertidas em
lei no prazo de trinta dias de sua publicação" ,
art. 62, parágrafo único.
19. Quer dizer, seja por que motivo for, ou
rejeição formal, ou desaprovação tácita, o resultado é o mesmo, a caducidade da medida.
O fato da caducidade decorre do fato da não
conversão da medida em lei. O efeito constitucional, a perda da eficácia, decorre de um
fato puro e simples, a não conversão em lei
da medida no prazo de 30 dias. A Constituição
não indaga e não distingue se a não conversão
foi por rejeição expressa ou por não apreciação tempesti va.
20. Resulta daí que a medida provisória não
convertida em lei, seja por desaprovação formaI, seja por não apreciação no prazo de 30
dias, não pode ser reeditada.
21. Este é o magistério de Hugo de Brito
Machado, em "Os princípios Jurídicos da Tributação na Constituição de 1988", 1990, p.
31 :
"Terminado o prazo de trinta dias sem que
seja apreciada pelo Congresso Nacional a medida provisória, não pode o Presidente da República editar outra com o mesmo teor. Se o
fizer, estará violando duplamente a Constituição.
Primeiro, violando a norma que fixa o prazo
para conversão da medida previsória em lei.
Permitida a reedição da medida provisória, tal
fixação de prazo para sua conversão em lei
seria inteiramente inútil, posto que poderia
sofrer infinitas prorrogações, pelos atos de
reedição da mesma medida provisória. A tais
prorrogações obviamente não está autorizado
o Presidente da República.
Segundo, violando a norma que diz caber
ao Congresso disciplinar as relações jurídicas
decorrentes da edição da medida não transformada em lei. Se o Presidente da República
reeditar a medida, e ao fazê-lo não disser expressamente que a medida reeditada aplica-se
ao período anterior, a partir da edição primei-

ra não convalidará os atos praticados com
fundamento naquela medida não aprovada. Se
disser expressamente que a medida reeditada
aplica-se àquele período anterior, estará invadindo a competência do Congresso Nacional,
disciplinando relações decorrentes da primeira edição da medida, o que evidentemente não
pode fazer."
22. Com efeito, entendo que a medida provisória que não é apreciada em 30 dias pelo
Congresso e por esse motivo perde a eficácia,
deve ser tida como rejeitada, rejeitada tacitamente. Por força da Constituição, não convertida em lei, perde ela automaticamente a
sua eficácia, ab initio, tal como se a rejeição
for explícita. A Constituição não distingue a
rejeição tácita, da rejeição explícita, e em ambos os casos confere o mesmo efeito, a ineficácia ex tune, a operar-se retrospectivamente.
23. No regime anterior ocorria o contrário
em relação ao Decreto-Lei. Não aprovado este
em 60 dias, ou não rejeitado nesse prazo, o
Decreto-Lei era tido como aprovado. O tempo
corria em favor do Poder Executivo. E é notório, tomou-se corrente a maioria não votar
o Decreto-Lei, nem mesmo dar número para
que a sessão pudesse realizar-se e proceder-se
a votação. Agora é o inverso. Não aprovada
a medida provisória em 30 dias, ela perde a
eficácia, desde sua edição, tal como se tivesse
sido rejeitada formalmente. Em conseqüência, a maioria, exatamente por ser maioria, é
que tem de comparecer, dar número e votar a
medida para que ela possa converter-se em
lei, sob pena da sanção constitucional ser inevitável e inexorável.
24. Como deixei expresso, a Constituição
não faz distinção entre a rejeição explícita e
a desaprovação tácita, atribuindo a ambas as
situações o mesmo tratamento, ao prescrever,
no mais claro dos preceitos, que, "não convertidas em lei no prazo de 30 dias a contar
de sua publicação" as medidas provisórias
perdem a eficácia, parágrafo único do art. 62,
da Constituição.
25. Por isto mesmo, por força do que dispõe
a Constituição, e tendo em vista a regra do
regime anterior, não me parece que a medida
não apreciada, por este ou por aquele motivo,
pouco importa, possa ser repetida, tendo-se

presente que a Constituição também veda, em
linha de princípio, a reapresentação, na mesma sessão legislativa, de projetos de lei rejeitados.
26. Assim, do fato da rejeição da medida,
formal ou presumida, ou seja, do fato certo
de a medida não ser convertida em lei perder
sua eficácia ab initio, decorre como conseqüência inelutável a inadmissibilidade de sua
reedição.
27. Dir-se-à que na Itália, a despeito da
censura dos autores, tem-se admitido a reapresentação de Decreto-Lei não apreciado no
prazo marcado, tendo-se em vista situações
excepcionais, decorrentes de crise ministerial
ou obstrução parlamentar. Mas, sem falar na
índole do sistema parlamentar, consagrado na
Constituição daquele país, que dá ao governo
uma dutilidade que inexiste no sistema presidencial, pois o governo pode até jogar sua
sorte com a representação de um Decreto-Lei
desaprovado, sem falar na diferença profunda
entre os dois sistemas políticos vigentes lá e
cá, forçoso será considerar que a Constituição
italiana não contém regra igualou semelhante
à que figura na Constituição brasileira. É que
pelo nosso direito positivo, projeto de lei rejeitado, não pode ser reapresentado na mesma
sessão legislativa, salvo se reunir a assinatura
da maioria absoluta de qualquer das Casas do
Congresso, artigo 67, da Constituição. Não só
projeto de lei, mas também projeto de emenda
constitucional, art. 60, § 51!. Duas vezes a
Constituição enuncia esse preceito que, sendo
originariamente de direito parlamentar, normalmente figura nos regimentos das câmaras.
Entre nós, porém, é norma constitucional.
28. Ora, o que se não permite em relação a
projeto de lei, a fortiori, não há de tolerar-se
quanto a medida provisória, que não deixa de
ser um projeto de lei que só se converterá em
lei se efetivamente aprovada em 30 dias; caso
contrário, como um balão furado, será recolhida ao arquivo. A sua diferença do projeto
de lei como tal está em que, desde a publicação, vale como lei, si et in quantum, lei provisória, a que está ligada uma condição resolutiva. Em ocorrendo a condição caduca ab
initio, por expressa disposição constitucional.
29. Mas quando assim não fosse, nem por
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isso teria deixado de existir a insustentável
situação criada com a edição de quatro medidas provisórias de igual conteúdo, de números
172, 181, 182 e 186, nenhuma delas apreciada
pelo Congresso e, no entanto, em vigor desde
a primeira, desde 17 de março, até hoje, sem
solução de continuidade, contra a letra expressa da Constituição, que exige a apreciação
delas pelo Congresso em 30 dias e, no caso
de não apreciação, cabendo ao Congresso a
disciplina das eventuais relações jurídicas delas decorrentes.
30. No caso vertente, não houve reedição
da medida tacitamente rejeitada e cuja perda
de eficácia se operou ex vi legis; houve, sim,
reedições sucessi vas, em conseqüência do
que, passados 97 dias, normas editadas reiteradamente não chegaram a ser apreciadas pelo
Congresso, que nelas não terá reconhecido
urgência nem relevância, e continuaram insepultas, mas de maneira a privar o Judiciário
do exercício regular da jurisdição e aos cidadãos do direito à regular prestação jurisdicional.
31. Realmente, as reedições sucessivas dão
à hipótese feição já agora singular. Com efeito, a medida questionada, de nll. 186, de 23 de
maio, publicada no DO de 25, sucedeu a de
nll. 182, de 23 de abril, publicada no DO de
25, retificada mediante simples republicação
no DO de 26, a qual sucedeu a de nll. 181, de
17 de abril, publicada no DO de 18, que, por
sua vez, sucedeu a de nll. 173, de 17 de março,
publicada no DO de 18. Já acentuei que as
mudanças porventura operadas tem sido, rigorosamente, de lana caprina.
32. Quer dizer, de 17 de março, quando
editada pela primeira vez, até hoje, 97 dias
são passados e desse modo 30 dias decorreram
da vigência da medida 173 e ela não foi apreciada pelo Congresso; substituída pela de nll.
181, 30 dias se passaram e ela também não
foi apreciada pelo Congresso; substituída pela
de nll. 182 e outros 30 dias se passaram e
igualmente não foi apreciada pelo Congresso;
substituída, por sua vez, pela de nll. 186, são
passados 28 dias e ainda não foi apreciada...
e parece não haver necessidade de nenhum
dote excepcional para que se preveja que den238

tro de algumas horas será outra vez substituída pela de número tal ou qual.
33. Ocorre que, mercê desse expediente,
sem solução de continuidade, vem se mantendo em vigor as disposições da Medida 173,
de 17 de março, porque a Medida 186, como
as anteriores, proclama, sem máscara, que
"pelo prazo de 30 meses, a contar de 15 de
março de 1990, nos feitos judiciais que versem matéria contida nas leis ... ", quando a
Constituição prescreve: "as medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não
forem convertidas em lei no prazo de trinta
dias, a partir de sua publicação" e que ao
Congresso caberá" disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes" .
34. No expediente utilizado é difícil deixar
de ver uma escamoteação às prescrições constitucionais, senão uma fraude à lei das leis.
35. O fato, na sua expressão real, parece-me
de singular gravidade pelo que representa de
subversão ao sistema da Constituição, que é
de ontem, e já está assim profanada. Tenho
que ele serve de ilustração às palavras que
Ives Gandra da Silva Martins aditou, em apêndice, ao tomo I do 6ll. volume dos" Comentários à Constituição do Brasil" que, com Celso
Bastos, vem publicando. Nele se lêm estas
palavras alarmadas e alarmantes:
"os presentes comentários já estavam prontos e revistos quando o Poder Executivo, com
inumeráveis medidas provisórias, alterou
pontos fundamentais da ordem econômica, do
sistema tributário, dos direitos fundamentais
da cidadania e de variados outros aspectos
pertinentes à ordem constitucional.
A título de combater a inflação, maculou
seriamente a Constituição Federal, pisoteando
o direito à propriedade, as prerrogativas do
contribuinte e os princípios estruturais da ordem econômica, na maior intervenção do Estado na vida do cidadão que a história brasileira registrou e que nem os regimes autoritários anteriores ousaram.
O esfrangalhamento da Carta Constitucional nunca foi tão nítido e tão repudiado pela
comunidade jurídica nacional. ..
Que no futuro os brasileiros aprendam a

compreender que não há crise econômica e
social que supere em gravidade a crise institucional e que a garantia das instituições é a
melhor forma de se vencer grandes desafios.
Não há custo social maior do que o da luta
contra os problemas nacionais à custa da ordem Jurídica, razão pela qual, como apêndice
a estes comentários, desencantado, mas não
desanimado, quis deixar a esperança de um
futuro melhor, na certeza de que os que representam a lei são os verdadeiros patriotas e
construtores de uma maiúscula nação." op.
eit., 62, I, p. 581 e 582.
36. Reeditando medidas provisórias não
aprovadas nos 30 dias fatais e improrrogáveis,
contados de sua publicação, o Poder Executivo está de fato se asenhoreando de uma competência privativa do Congresso, que é de
converter a medida em lei e, não o fazendo,
de disciplinar as relações jurídicas decorrentes da medida desaprovada, mas que, não obstante, esteve em vigor durante 30 dias. E assim sucessivamente.
37. Podendo ser indefinidamente renovada,
igualmente indefinido se tomaria o prazo certo e preciso e improrrogável de 30 dias, a
partir de sua publicação, para a medida ser
convertida em lei ou abortar, perdendo a eficácia.
38. Também a essa luz não me parece de
boa estirpe a medida em causa e não me parece esteja a merecer o socorro do Supremo
Tribunal Federal o expediente pelo qual se
pretende, não por 30 dias, mas por 30 meses,
anestesiar o mandado de segurança de maneira a deixar ao abandono insignes direitos fundamentais, assim proclamados pela Constituição da República.
39. Para se ter uma idéia do que representam
os 30 meses durante os quais as cautelares
ficam suspensas, convém lembrar que o estado de emergência, na área que abranger, admite restrições aos direitos de reunião, sigilo
de correspondência e sigilo de comunicação
telegráfica e telefônica, por prazo não superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma
vez.
40. O estado de sítio, a seu turno, salvo
quando em função de guerra externa ou de
agressão armada estrangeira, situações em

que poderá ser decretado pelo tempo que durar a guerra ou a agressão, o estado de sítio,
que autoriza as restrições enumeradas no art.
139, da Constituição, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de
cada vez, por prazo maior.
41. Quer dizer, as duas medidas constitucionais que ensejam as maiores restrições aos
direitos e garantias individuais, devidamente
especificadas, não podem exceder 30 dias de
cada vez, mesmo quando admitida mais de
uma prorrogação. Enquanto isso, de uma só
vez, por 30 meses (!), as medidas provisórias
173, 181, 182 e 186, que se vem sucedendo,
e nenhuma delas convertida em lei, praticamente congelaram o exerCÍcio de todos os
direitos e garantias individuais, exceção feita
ao direito de locomoção, ao tirar do mandado
de segurança a sua dimensão histórica.
42. Bastaria esta observação para repudir
como inidônea a interpretação liberticida,
que, de fato, reduz os direitos fundamentais a
chalaça desprezível.
43. Não fora assim e a fixação do prazo de
30 dias para conversão em lei, sob pena da
medida provisória perder a eficácia, seria uma
inutilidade e não teria sentido prático. Podendo ser indefinidamente renovada, de 30 em
30 dias, o prazo fixado pela Constituição se
toma inócuo.
44. Por fim, parece desnecessário ponderar
que o Presidente da República, com a rejeição
da medida provisória que foi o caminho por
ele escolhido, não fica desarmado, pois pode
solicitar regime de urgência para apreciação
de projetos de sua iniciativa e o Congresso
não pode recusá-la, Constituição, art. 64 §§
lI! e 21!.
45. A medida questionada reduz o mandado
de segurança a um instituto atrofiado, anêmico, paralítico e ineficaz, a ponto de ofender a
preciosa regra inscrita na cláusula XXXV do
art. 51! da Constituição. Vedando as liminares,
está sumariamente desprotegendo o cidadão
em caso de ameaça, por mais grave que ela
seja. Como o Judiciário poderá amparar um
direito ameaçado senão concedendo a medida
liminar? O mesmo ocorre em caso de lesão a
direito, por mais rombuda e grosseiramente
ilegal.
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46. Também quanto ao art. 22 da Constituição tenho como procedente a argüição. Não
pelo uso da medida provisória em si, pois ele
é constitucionalmente prevista, art. 59, V, art.
62, art. 87, XXVI, mas pelo exercício abusivo
com que vem sendo editada e reeditada, importando na ablação de indisponível substância judiciária a ponto de subtrair o regular
exercício da jurisdição. O Poder Judiciário
ficou menor mercê das medidas provisórias
que, uma após outra, vem sendo editadas.
47. Mais um ou dois dias e a Medida 186
estará completando o seu ciclo vital com o
transcurso. in a/bis, de 30 dias. E outra Medida Provisória, a quinta no mesmo sentido,
será expedida. E o mandado de segurança terá
sido eliminado durante 30 meses! Porque decorridos 120 dias do ato impugnado, extinguir-se-á o direito de requerer mandado de
segurança, a teor do preceito legal, art. 18 da
lei n2 1.533, e a ação constitucionalmente assegurada como direito individual fundamental, destinada a custodiar todo e qualquer direito líquido e certo não amparado por habeas
corpus, lesado ou ameaçado, será recolhido
ao cemitério das inutilidades, sob as bençãos
do STF. Por isto, tenho que a liminar pleiteada
chega a adquirir o caráter de autêntica imperiosidade, sob pena de monumental denegação de justiça.
48. Parece-me claro e da mais alta significação o fato da amputação do mandado de
segurança e, em julho próximo, a sua desativação por 30 meses, a contar de 15 de março;
esse fato terá como sinistra conseqüência deixar ao abandono, literalmente desprotegidos,
os direitos fundamentais esculpidos na Constituição. Concedo a liminar, nos termos do
meu voto anterior, limitada ao mandado de
segurança.
QUESTÃO PRELIMINAR
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Senhor Presidente, todos esperamos
que os Poderes da Nação assumam as respectivas responsabilidades. Todos sabemos, também, que entre esses Poderes deve haver a
indispensável harmonia. O que temos, agora,
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a apreciar nesta ação direta de inconstitucionalidade? A impugnação a uma medida provisória.
Não desconheço que a medida provisória é
um ato normativo, mas verifico, diante da
Carta da República, que alguns obstáculos
devem ser removidos antes de se adentrar a
apreciação propriamente dita, inclusive para
se conceder, ou não, liminar.
O que temos, pelo art. 62? Temos a abertura
dada ao Presidente da República para editar
um instrumento que tem como base a relevância e a urgência, conceitos em relação aos
quais há um subjetivismo maior.
Editada a medida provisória, deve ser encaminhada para sofrer o crivo de um dos Poderes da União; deve ser encaminhada para
que ocorra o indispensável pronunciamento
do Congresso Nacional. E aqui, diante até
mesmo do princípio da razoabilidade, tenho
que admitir que esse pronunciamento é indispensável; tenho que admitir que deve haver
esse pronunciamento; tenho que admitir que
a ordem jurídica, em si, não resta atendida
pelo simples decurso de alguns dias, pelo simples decurso de um prazo assinado em lei.
Mas vou continuar na trilha na qual adentrei
inicialmente.
A medida provisória, portanto, é editada de
forma provisória, como está na própria designação, para que ocorra o pronunciamento do
Congresso Nacional. E uma vez decorrendo
o prazo - ficando, portanto, fulminada ab
initio a medida provisória - , ao Congresso
Nacional cumpre disciplinar as relações jurídicas dela decorrente.
Indaga-se, frente à harmonia entre os Poderes - base de um entendimento maior - essa
apreciação pode ser obstaculizada por uma
ação direta de inconstitucionalidade? É esta a
matéria que coloco. A meu ver, não pode ser
obstaculizada porque, caso contrário, o Judiciário estará adentrando um campo em relação ao qual se tem a previsão da atuação de
um outro Poder, que é o Poder Legislativo. E
na apreciação da ação direta de inconstitucionalidade, poder-se-á chegar até mesmo à declaração da pecha e, mediante essa declaração, à retirada de qualquer efeito da medida
no mundo jurídico.

Vejam os eminentes Pares que a Constituição revela que o Congresso Nacional, na hipótese de decurso do prazo, deve disciplinar
as relações jurídicas decorrentes das medidas
provisórias. Essa disciplina não pode ser e não
é alcançável mediante uma ação direta de inconstitucionalidade.
Por isso, Senhor Presidente, muito embora
admitindo a normati vidade da medida, tenho
para mim que não cabe, contra essa mesma
medida, contra esse instituto, ação direta de
inconstitucionalidade.
É a matéria preliminar que exponho, convencido que estou da necessidade de se preservar a própria atuação do Legislativo; da
necessidade, até mesmo, de se adotar uma
política judiciária que homenageie, no caso,
a assunção de responsabilidade pelos Poderes
da União. Inicialmente, portanto, permito-me,
frente até mesmo ao Regimento da Casa, expor esta matéria, - não sei se anteriormente
foi discutida, porque tomei posse há pouco concluindo pela impertinência da ação direta
de inconstitucionalidade contra medida provisória.
Para usar a terminologia da Casa, não conheço a ação direta de inconstitucionalidade.
VOTO S/QUESTÃO PRELIMINAR
O SENHOR MINISTRO PAULO BROSSARD (Relator): Sr. Presidente, sobre esse
ponto, creio que a Corte já firmou entendimento desde que a medida provisória, enquanto tal, é dotada de eficácia normativa,
está sujeita ao controle da constitucionalidade, como todas as leis que já tenham passado
pelo crivo parlamentar completo e pela sanção do Presidente da República.
Assim, com a vênia do eminente Ministro
MARCO AURÉLIO, não tenho dúvida alguma em votar contra a preliminar. Aduziria
ainda que seria um caso verdadeiramente anômalo se medida provisória fosse dotada de um
privilégio que as leis não têm, nem mesmo a
lei complementar.
De modo que, com a vênia de S. Exa., rejeito a preliminar.

VOTO S/QUESTÃO PRELIMINAR
O Sr. MINISTRO CARLOS VELLOSO: Sr. Presidente, a Constituição, no art. 62, empresta a essa técnica de delegação legislativa,
que é a medida provisória, caráter de normatividade desde a sua edição. Desde a sua edição, pois, tem a medida provisória força de
lei. Por força de lei, por ser ato normativo,
sujeita-se à ação direta de inconstitucionalidade, como sujeita-se aos mecanismos normais de o indivíduo a ela se opor, em caso de
violar direito individual. Somente num caso
o Judiciário não examina ato do Executivo ou
do Parlamento: se o ato é puramente político,
desde, entretanto, que não seja violador de
direito individual. No caso, repito, trata-se de
ato normativo, com força de lei, desde a sua
edição, pelo que está sujeito ao controle de
constitucionalidade concentrado através da
ação direta. E não poderia ser de outra forma.
Figuro um exemplo caricato: imaginemos
uma medida provisória que institua a pena de
morte. Impossibilitado o Judiciário de examinar-lhe a constitucionalidade, poderíamos
imaginar o resultado a que esta interpretação
restritiva poderia conduzir.
Assim, Sr. Presidente, pedindo vênia ao Sr.
Ministro MARCO AURÉLIO, acompanho o
voto do Sr. Ministro Relator.
VOTO S/QUESTÃO PRELIMINAR
O SR. MINISTRO CELSO DE MELLO O controle concentrado de constitucionalidade enseja ao Supremo Tribunal Federal o desempenho de uma típica função política ou de
governo. Objeto dessa jurisdição constitucional concentrada - que a Carta da República
deferiu ao Supremo Tribunal Federal - são
as leis e os atos normativos, federais ou estaduais, revestidos de estatalidade, que estejam
em situação de desconformidade ou de incompatibilidade vertical com o modelo normativo plasmado na Constituição.
A própria Carta Federal, ao dispor sobre a
competência institucional do Supremo Tribunal e atribuir-lhe a condição inafastável de
guardião da ordem constitucional, delimitou,
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de modo bastante preciso, os atos estatais objetivados no controle jurisdicional de constitucionalidade por via de ação: as leis e os atos
normativos de qualquer grau, emanados do
poder público federal ou estadual. As medidas
provisórias, qualquer que seja a natureza que
se lhes reconheça, revestem-se de conteúdo
eminentemente normativo. São atos quase-legislativos, que guardam, em face de nosso
sistema constitucional, uma relação de equivalência jurídica com as próprias leis. Não há
como pré-excluir, da apreciação jurisdicional
da Suprema Corte, o exame de constitucionalidade dessas espécies normativas extraordinárias. As medidas provisórias editadas pelo
Presidente da República não se acham protegidas por qualquer círculo de imunidade que
as possa tomar intangíveis ao processo de
judicial review ou ao controle concentrado de
constitucionalidade outorgado ao Supremo
Tribunal Federal. O eventual reconhecimento
dessa imunidade à tutela jurisdicional in abstracto, por via de ação, conferiria inaceitável
precedência às medidas das provisórias, convertendo-as - ainda que pelo reduzido lapso
temporal de 30 dias - em espécies jurídiconormativas absolutamente indiferentes ao
princípio consagrador da cláusula de supremacia da Constituição.
Além do mais, há que se registrar o fato, de
extremo relevo, de que esta Corte, nos momentos iniciais de nossa nova experiência
constitucional, reconheceu, em unânime decisão plenária, a possibilidade jurídica do controle jurisdicional concentrado de constitucionalidade das medidas provisórias.
Mais recentemente, quando se apreciou, em
Ação Direta de Inconstitucionalidade de que
sou Relator, pedido de liminar relativo à Medida Provisória 190/90, o Supremo Tribunal
Federal, uma vez mais, por votação unânime,
entendeu plenamente admissível o exercício
de sua jurisdição constitucional concentrada,
em face dessa peculiar espécie normativa que
é a medida provisória.
Assim sendo, Sr. Presidente, e com estas
considerações que julgo necessárias, peço vênia ao eminente Ministro MARCO AURÉLIO para rejeitar a preliminar suscitada por
S. Exa., e reconhecer, em conseqüência, a
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plena possibilidade jurídica de as medidas
provisórias constituírem objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade.
É o meu voto.
VOTO S/QUESTÃO PRELIMINAR
O SENHOR MINISTRO SEPÚL VEDA
PERTENCE - Senhor Presidente, também
peço vênia ao eminente Ministro Marco Aurélio para, com as homenagens ao talento com
que pôs a sua preliminar, digna da audácia de
sua inteligência, rejeitá-Ia.
A matéria não é nova. Como ProcuradorGeral da República, tive que enfrentá-Ia, a
primeira vez, ao que suponho, que o órgão
teve de trazer ao Supremo Tribunal Federal
ação direta ou representação, à época, contra
decretos-leis, ainda submetidos ao Congresso, em relação aos quais o problema se punha
em termos absolutamente similares.
Desde que adotadas constitucionalmente as
medidas provisórias, este Tribunal, já explicitamente, já implicitamente, tem considerado tranqüilo que a eficácia normativa legal,
ainda que provisória, mais imediata, da medida provisória, impõe que a Corte não se
demita de sua função de controle abstrato,
conhecendo dos pedidos de suspensão liminar
em ações diretas, ainda que o tempo tome
muito difícil que venhamos um dia a apreciar
o mérito de uma ação direta contra medida
provisória. Viremos apreciá-la, eventualmente, contra as leis de conversão.
N o julgamento, notório, que concedeu liminar contra a Medida Provisória 190, a objeção
posta pelo eminente Ministro Marco Aurélio,
parece-me que ficou cumpridamente resolvida, em vários dos votos proferidos, a partir do
eminente Relator Celso de Mello. E eu mesmo
me dediquei ao assunto, e também, particularmente, salvo engano, o Ministro Moreira
Alves.
Tentei, então, distinguir - e creio que no
mesmo sentido se puseram os outros votos
que se ocuparam da questão - o caráter dúplice da medida provisória: ela é um ato normativo de hierarquia legal, de eficácia ime-

diata, embora provisória; e ela é um projeto
de lei.
A objeção de S. Exa. de que não poderia o
Supremo Tribunal obstruir o caminho daquela
proposição legislati va, encaminhada ao Congresso, antes que sobre ela se manifeste o
Congresso, ficou claramente respondida nos
votos que se ocuparam da questão, naquela
decisão sobre a Medida Provisória 190.
Concedemos a liminar para suspender os
efeitos normativos, porque estes, imediatos,
não podem esperar pronunciamento de nenhum outro Poder, senão daquele Poder que,
como acentuou agora o Ministro Celso de
Mello, tem a responsabilidade política, se for
o caso, de sustá-los liminarmente, e evitar
inconstitucionalidades irreversíveis e irreparáveis.
Quanto ao segundo caráter da medida provisória - a medida provisória enquanto proposição legislativa - como é óbvio, o Brasil
não tem controle de constitucionalidade preventivo. Não obstruímos, não temos poderes
para fechar o caminho de uma proposição
legislativa ainda não examinada pelo Congresso. Por mais patente que nos pareça a
inconstitucionalidade, dela tomaremos conhecimento, não para impedir o Congresso de
votá-la, mas para impedir-lhe, provisoriamente, os efeitos normativos.
Com essas breves considerações, também
acompanho o eminente Relator, rejeitando a
preliminar.

VOTO S/QUESTÃO PRELIMINAR
O SR. MINISTRO CÉLIO BORJA: - Sr.
Presidente, considero fascinante a tese que
acaba de sustentar o eminente Ministro MARCO AURÉLIO.
Mas, me pergunto, se porventura a medida
provisória não antecipasse os efeitos do projeto de norma, tomando-a eficaz em relação
aos seus sujeitos, se nessa hipótese, da não
antecipação dos efeitos, não estaríamos diante
de um fenômeno, de um ato de natureza estritamente política, em relação ao qual esta

Corte poderia dizer, como diz a Suprema Corte dos Estados Unidos, que não conhece e não
decide questões políticas, porque estaria posto, o ato do Presidente, à apreciação exclusiva
do Congresso Nacional, como ocorre quando
o Presidente, exercendo o direito de iniciativa
legislativa - diria, o poder de iniciativa legislativa - usando talvez uma expressão um
pouco afrancesada, mas muito expressiva colhe o Congresso Nacional - produzindo o
efeito de obrigar o Congresso a apreciar uma
determinada proposição, O Poder Judiciário,
os juízes e os Tribunais não têm o que dizer
com relação a isso.
Mas, desde que sujeitos de direito estão sob
o império do projeto de norma, há uma antecipação dos efeitos desse projeto; portanto,
pode-se dizer que há norma e, havendo norma, exerce-se a jurisdição constitucional.
Gostaria de deixar bem claro, não desprezar
eu o fomento de inquietação que S. Exa. põe
no meu espírito, e que já se havia manifestado
aqui, quando a Corte começou pela primeira
vez a se indagar da possibilidade de controle
jurisdicional de medida provisória. Até aqui,
porém, a Corte tem decidido que se pode pronunciar juízo de constitucionalidade sobre
medida provisória.
Pedindo vênia a S. Exa., rejeito a preliminar.

VOTO S/QUESTÃO PRELIMINAR
O SENHOR MINISTRO OCTÁVIO
GALLOTTI: - Senhor Presidente, a medida
provisória, com força de lei, a par do seu
caráter de iniciativa para o processo legislativo, possui, também, sem dúvida alguma,
um efeito normativo, ao qual, penso, não
possa estar alheia a competência do Supremo
Tribunal para julgar as ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo federal.
Por isso, Sr. Presidente, peço vênia ao eminente Ministro MARCO AURÉLIO, para
acompanhar o voto do eminente Relator, conhecendo do pedido.
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VOTO
(VOTO SOBRE QUESTÃO
PRELIMINAR)
O SENHOR MINISTRO ALDIR PASSARINHO: - Senhor Presidente, não creio que
caiba a concessão liminar, em se tratando de
medida provisória, para impedir a sua tramitação. A medida provisória contém em si dois
aspectos: um, o de possuir, temporariamente,
força de lei, que desde o momento da sua
edição lhe é inerente, e até o momento de ser
ou não convertida em lei, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias; o outro, o de projeto de
lei, uma vez que será, como tal, submetida ao
Congresso para ser aprovada, ou não, no prazo
de 30 (trinta) dias.
O controle do Judiciário deve ser exercido
sem que se afaste a realidade constitucional
da separação dos poderes. Não se pode impedir a tramitação, no Congresso Nacional, de
uma Medida Provisória, porque não poderíamos vedar a tramitação de um projeto de lei,
sob pena de estarmos impedindo a atuação do
Poder Legislativo. Mas como a Medida Provisória, de outra parte, e desde a sua edição,
tem força de lei, e o Supremo Tribunal Federal
é o guardião da Constituição, precipuamente,
como ela própria estabelece expressamente,
não pode ser impedido o controle, pelo Supremo Tribunal Federal, de ato normativo de
tal natureza, já que as leis se encontram sujeitas ao seu controle quanto à constitucionalidade, como salientou o Sr. Ministro-Relator.
Inadmitirmos tal controle, é de ver, seria fugir-se de exercer uma competência que a
Constituição expressamente confere a esta
Corte.
Com essas considerações, pedindo vênia ao
eminente Ministro MARCO AURÉLIO, também rejeito a preliminar.
VOTO
(MEDIDA LIMINAR)
(SOBRE QUESTÃO PRELIMINAR)
O SR. MINISTRO MOREIRA ALVES: Sr. Presidente, esta preliminar é mais grave
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do que parece à primeira vista. A questão, no
caso, não é a de saber se se trata, ou não, de
ato normativo, pois a esse respeito não há
qualquer problema. A questão, no caso, é a
de saber da possibilidade de a medida provisória ser submetida ao controle concentrado
de constitucionalidade.
No Brasil, além de termos um sistema misto
de controle de constitucionalidade - o difuso
e o concentrado se conjugam nem sempre
muito bem - , admitiu-se, ainda, a possibilidade de suspender a eficácia da norma impugnada em ação direta com a concessão de liminar para esse fim. E esse é, sem dúvida, um
poder extraordinário, porque, por possibilidade de o ato normativo vir a ser afinal tido
como inconstitucional, suspende-se a vigência do ato normativo, fazendo-se reviver, durante o período da suspensão, o ato normativo
anterior que foi revogado pelo suspenso liminarmente. E, se afinal, for o ato normativo
suspenso tido como constitucional, volta este
a ter vigência, mantida a revogação do ato
anterior que revivera temporariamente. E
mais. O retorno dessa vigência se dará retroativamente, como se o ato normativo em causa jamais houvesse sido suspenso? É uma
questão grave, pois, em se tratando, por exemplo, de lei tributária, suspensa ela, o tributo
em causa deixa de ser cobrado de todos os
sujeitos a essa lei, independentemente de serem os responsáveis pelo pedido de liminar,
e, mais tarde, julgada ela constitucional, se
aplicará a eles retroativamente e talvez, até,
com a cobrança de juros e de correção monetária?
No Brasil, em se tratando de medida provisória, e sendo certo que se ela fora suspensa
por liminar, é praticamente impossível julgála nos trinta dias em que o Congresso deveria
apreciá-Ia, já decidimos que pode ela ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade e
de liminar, sendo que, se esta for concedida,
se suspende sua eficácia normativa, passando
ela a ser tida, apenas, como projeto de lei.
Reconheço, porém, que essa construção, para
a qual contribui, apresenta pontos fracos, um
dos quais é o de que a concessão dessa liminar
não se limita a suspender a eficácia da medida
provisória como tal, mas a transforma, provi-

soriamente, em projeto de lei, o que impede
o Congresso de convertê-la em lei dentro do
prazo de trinta dias a partir de sua edição.
O SR. MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE: - Pergunto a V. Exa. ante o seu temor

de uma hipótese absurda ...
O SR. MINISTRO MOREIRA ALVES: -

Não há absurdo algum.
O SR. MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE: - '" se a salvação da Pátria fosse impe-

dida por liminar do Supremo, o Congresso
acharia forma de, em 24 horas, votar a medida
provisória.
O SR. MINISTRO MOREIRA ALVES: -

Quando há vontade política da maioria essa
votação pode verificar-se em prazo mínimo.
Ademais, até 1965 não tínhamos o controle
concentrado de constitucionalidade, e nem
por isso houve maior problema para a defesa
dos direitos em face de inconstitucionalidades
de atos normativos, como aliás, sucede nos
Estados Unidos da América do Norte, onde
só há o controle difuso. E foi por construção
desta Corte que se admitiu, nesse controle
concentrado, a liminar para casos absolutamente relevantes, mas que está dando margem
a inúmeras suspensões, inclusive com o meu
voto ...
O SR. MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE: - Sobretudo com o voto de V. Exa.!
O SR. MINISTRO MOREIRA ALVES: -

Sobretudo, não. V. Exa. também, apesar de
em muitas vezes votar contra, em inúmeras
vezes tem votado a favor da concessão dessas
liminares. Aliás, se se admite a cautelar e se
seus requisitos ocorrem, não há como deixar
de concedê-la. E, por isso, já suspendemos
liminarmente mais atos normativos do que as
Cortes Constitucionais européias declararam
a inconstitucionalidade de leis de seus países,
em toda a existência delas.
O SR. MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE: - É o caráter sintético da Constituição!
O SR. MINISTRO MOREIRA ALVES: -

Não é somente isso, pois as nossas Constituições anteriores, de 1946, 1967 e 1969, eram
também sintéticas.
O SR. MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE: - Veja que 90% dos casos de inconsti-

tucionalidade, no Brasil, são de leis estaduais,

ante uma compressão do Poder Legislativo
dos Estados que não tem paralelo nas Federações.
O SR. MINISTRO MOREIRA ALVES: -

A

Alemanha é uma Federação; os Estados Unidos são uma Federação ...
O SR. MINISTRO SEPÚL VEDA PERTENCE: - Semelhante à nossa?
O SR. MINISTRO MOREIRA ALVES: - Os

Estados Unidos eram uma federação de molde
clássico ...
O SR. MINISTRO SEPÚL VEDA PERTENCE: - Nós discutimos que gratificações po-

dem ser dadas ao funcionário público do
Piauí!
O SR. MINISTRO MOREIRA ALVES: - V.

Exa. não deixou que eu terminasse a frase. Os
Estados Unidos começaram como federação
clássica, mas hoje sua federação não mais se
ajusta estritamente a esse modelo.
O SR. MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE: - A discussão não chega à constitucio-

nalidade das gratificações de funcionário público estadual.
O SR. MINISTRO MOREIRA ALVES: - Lá

também, por vezes, mas raras, a discussão de
constitucionalidade desce a casos extremos.
Na Alemanha é também possível argüir a
inconstitucionalidade dos atos normativos
dos Estados-membros, mas isso só ocorre
com extrema parcimônia.
Aqui, anteontem o número de ações diretas
de inconstitucionalidades ajuizadas chegava
a 313, hoje já está em 320; daqui a pouco,
estaremos com 500 ou 1.000 dessas ações
ajuizadas. Não está longe o momento em que,
ao invés de crise do recurso extraordinário,
teremos a crise da ação direta de inconstitucionalidade, dando margem, até, à criação de
um Superior Tribunal de Alçada Constitucional para julgar, em ação direta, as questões
constitucionais de menor relevo ...
O SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO: -

Ministro, eu não penso assim, eu não penso
que vamos ter uma crise com as ADlns. Acho
que estamos no início da aplicação de uma
Constituição liberal, e isso é natural. Na Alemanha, V. Exa. está dizendo, não se decreta
tantas inconstitucionalidades como decretamos, porque o Parlamento também age com
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mais responsabilidade e não se vê essa legislação ...
O SR. MINISTRO MOREIRA ALVES: -

Não cometo essa injúria ao nosso Parlamento.
O SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO: Isso não é uma injúria, é o reconhecimento de
uma realidade. O Executivo alemão legisla
muito menos, incomparavelmente menos, do
que o nosso Executivo ...
O SR. MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE: - Está faltando a estatística das leis

federais em relação às leis estaduais.
O SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO: Trazer essas doutrinas, essas questões, que
são muito bem postas no hemisfério Norte,
para os trópicos, costuma criar problemas.
O SR. MINISTRO MOREIRA ALVES: - V.
Exa. se esquece de que, nos países que só têm
controle concentrado, suas Cortes Constitucionais exercem essa modalidade de controle
também nos casos concretos por provocação
judicial decorrente de um processo entre partes, quando se argüi a inconstitucionalidade
de ato normativo. É a Corte Constitucional,
por ter o monopólio desse controle de constitucionalidade, que decide se o ato normativo
é, ou não, inconstitucional, e sua decisão tem
eficácia não apenas nesse caso concreto, mas
erga omnes. Assim, nesses países, não há apenas ações diretas, que são muito raras, mas há
esse controle nos casos concretos.
Mas, Sr. Presidente, retomando à questão
da liminar em ação direta que tem por objeto
medida provisória, gera ela problemas que
apenas aflorei, e que estão a exigir maior meditação.
A construção que esta Corte fez para admitir, inicialmente, a concessão de liminar em
ação direta, construção que foi, posteriormen- .
te, acolhida pelo texto constitucional, é anterior à adoção da medida provisória em nosso
sistema jurídico. E, na elaboração da atual
Constituição, é possível que o constituinte
não tenha atentado para o problema da liminar, em se tratando de medida provisória.
O SR. MINISTRO PAULO BROSSARD: Ministro MOREIRA ALVES, V. Exa. está
falando dessa ampliação realmente impressionante do número de ações diretas. Isso decorre
de um mal muito nosso. É que passamos com
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muita facilidade do zero ao infinito e viceversa. Tínhamos uma situação em que o Procurador-Geral tinha o monopólio da ação direta, ao tempo em que ela se chamava representação, e agora ...
O SR. MINISTRO MOREIRA ALVES: Esse monopólio era criticado por ser o Procurador-Geral demissível ad nutum. Mas desde que não o seja é ele - como já sustentava
KELSEN - o órgão mais indicado para ter
a legislação ativa em ação dessa natureza.
O SR. MINISTRO PAULO BROSSARD: -

O fato é que hoje há uma série de autoridades
e até de entidades que têm qualificação geral
para ajuizar essa ação perante o Supremo Tribunal Federal. Entidades de classe de âmbito
nacional, aliás, não definidas, e todos os partidos políticos com representação no Congresso podem ajuizar a ação. Não tenho dúvida de que teremos um número crescente de
ações e não sei como o Supremo Tribunal
poderá enfrentar, esse problema.
O SR. MINISTRO MOREIRA ALVES: -

Quando havia o monopólio do ProcuradorGeral, chegamos a mil e tantas representações
de inconstitucionalidade. Hoje com esse amplíssimo rol de legitimados, não é preciso ser
futurólogo para prever um aumento exagerado de ações dessa natureza.
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO:V. Exa. me permite? Apenas para concordar
com a assertiva segundo a qual a Assembléia
Nacional Constituinte não teve presente o
controle, ou pelo menos não trabalhou em
cima disso, quando cogitou da media provisória. Afirmo que não atentaram para esse
tema porque senão teríamos uma redação diversa no inciso XI do art. 49 da Constituição
Federal:
"Art. 49 - É da competência exclusiva do
Congresso Nacional:
XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face de atribuição normativa dos outros Poderes;"
Talvez tivéssemos aqui, hoje, se àquela
época houvessem pensado nesta Corte que
realmente há na tramitação da medida, mediante a suspensividade compreendida na
ADIn, a disciplina e o freio quanto à apreciação pelo Judiciário.

o SR. MINISTRO MOREIRA ALVES: Apesar da gravidade dos problemas que a admissão de liminar em se tratando de medida provisória apresenta, o certo é que esta Corte a
tem admitido, e, assim, me rendo à orientação
dela, razão por que, Sr. Presidente, acompanho o eminente Relator.
VOTO
(S/QUESTÃO PRELIMINAR)
O SENHOR MINISTRO NÉRI DA SIL VEIRA (PRESIDENTE): - A ação direta de in-

constitucionalidade de lei ou ato normativo
federal ou estadual, está inscrita na Constituição de 1988 como a primeira e a mais importante de todas as competências do Supremo
Tribunal Federal, a quem, pela primeira vez,
de forma explícita, o constituinte quis conferir
a competência de ser guarda da Constituição,
embora, em todo o período republicano, já
fosse assim considerada a Corte Suprema.
Não penso que haja excesso no exercício
dessa competência, com a abertura conferida
no art. 103 da Constituição, quanto à legitimidade ativa para a ação de inconstitucionalidade. Entendo que, para a ordem constitucional, não há ver, aí, qualquer excrescência;
ao contrário, compreendo que significou o
dispositivo saudável providência adotada
pelo constituinte, emprestando-se ao controle
concentrado de constitucionalidade condições de eficaz funcionamento, em face da
pluralidade de autoridades, órgãos ou entidades com legitimidade à propositura de demanda dessa natureza, diversamente do sistema
anterior em que exclusivamente o ProcuradorGeral da República detinha a titularidade da
ação direta de inconstitucionalidade.
De fato, no regime anterior, é de conhecimento geral o número expressivo de leis e
atos normativos, tanto no plano dos Estados
quanto no âmbito federal, inconstitucionais,
que ficavam, entretanto, produzindo efeitos
ao longo de muitos anos, com conseqüências,
por vezes, irreversíveis e irreparáveis, se e
quando, pelo sistema de controle difuso, após
muito tempo, viesse esta Corte declarar definitivamente inconstitucionais essas leis ou

atos normativos. Agora, nosso sistemajurídico possibilita, imediatamente, em poucos
dias, após sua edição, tal como já sucedeu, de
referência a dispositivos de algumas Constituições estaduais, ajuizamento de ação direta
de inconstitucionalidade, com pronta suspensão da eficácia da norma, por via de cautelar
deferida pelo Supremo Tribunal Federal. Ora,
a imediata suspensão da vigência de norma
manifestamente inconstitucional constitui
providência da maior significação, para impedir gere efeitos e prejuízos graves, tanto
para a economia dos Estados como para a
ordem constitucional, e, ainda, no que respeita aos direitos e garantias dos cidadãos.
Penso que o Brasil progrediu imensamente,
em seu sistema de controle de constitucionalidade, quando abriu a possibilidade do aforamento da ação direta de inconstitucionalidade, conferindo-se a este Tribunal posição
de efetivo guardião da ordem constitucional
pátria, o que se expressa na garantia do funcionamento dos poderes, nos limites da Constituição, e na salvaguarda real dos direitos e
das garantias individuais. Toma-se, ademais,
em face desse instrumento expedito de defesa
da ordem constitucional em vigor, mais nítida
a função moderadora do STF, no equilíbrio
dos Poderes, o que já se lhe reconhece, é certo,
desde a Constituição de 1891. Decerto, antes,
por falta de um instrumento para ação imediata, o Tribunal sempre desempenhou tal
função, de forma pouco significativa. Hoje, o
Supremo Tribunal Federal pode cumprir essa
função de poder moderador, de garantia das
instituições plasmadas na Constituição e, também, de equilíbrio dos poderes do Estado, de
forma mais eficaz, na medida em que, com o
exercício do poder cautelar, poderá imediatamente impedir se consumem graves danos,
por aplicação de lei ou ato normativo manifestamente inconstitucionais.
Quero entender que esse volume de ações
de inconstitucionalidade não depõe contra os
nossos foros de povo que cultua o direito, nem
contra as possibilidades de bom funcionamento do Poder Judiciário, mas, ao contrário,
esse grande número de ações de inconstitucionalidade bem evidencia as preocupações
que existem, entre os homens públicos brasi247

leiros. entre os partidos políticos, entre todos
aqueles que estão autorizados pelo art. 103 da
Carta Magna a aforar essa medida, com o
primado da Constituição e a preservação de
seus dispositivos. Forma-se a consciência de
que a ordem jurídica há de possuir higidez a
mais completa possível, em conformidade
com os comandos postos na Constituição e
nada há de prevalecer contra a Lei Maior da
República, nem lei, nem ato normativo, provenha este de que Poder emanar.
Dessa maneira, penso que a ampla utilização da ação direta de inconstitucionalidade,
para atacar lei ou ato normativo que fira a
Constituição, tanto de proveniência federal
quanto de origem estadual, constitui providência que deve ser saudada, com grande
apreço, por todos, quer juízes, quer políticos,
quaisquer homens públicos e pela sociedade,
preocupados com a consolidação das instituições jurídicas democráticas e republicanas.
2. Quanto à medida provisória, a Constituição de 1988 inscreveu-a, no art. 62, definindo-lhe, de forma explícita, natureza e destinação. Trata-se de ato do Presidente da República, com força de lei e vigência por trinta
dias. É certo que, instrumento editado com
força de lei, lei é, durante esse período. Daí
decorre ser indiscutível, dentro da ordem
constitucional brasileira, que a medida provisória pode ser atacada por ação direta de inconstitucionalidade, que não está sujeita a distinção, eis que a Constituição a prevê, contra
lei ou ato normativo. Ninguém poderá negar
à medida provisória, durante o espaço de trinta dias de sua vigência, o caráter de ato normativo, com eficácia de lei. É uma lei, mais
do que um ato normativo executivo, como a
própria Constituição a define; ao menos, sob
o ponto de vista material.
A discussão em tomo da dimensão de projeto de lei da medida provisória é significativa. Se há de tramitar e ser considerada, no
Congresso Nacional, também como se projeto
de lei represente, suscetível de alterações o
que nela se contém, tal não retira, à evidência,
o caráter de lei da medida provisória, enquanto não se converte em lei formal ou é rejeitada
pelo Congresso Nacional. E, assim, pode ser
submetida ao exame do Supremo Tribunal
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Federal em ação direta de inconstitucionalidade.
3. Com essas rapidíssimas considerações e
invocando a jurisprudência do Tribunal que
já se consolidou no particular, peço vênia ao
eminente Ministro Marco Aurélio, acompanhando os demais votos que aqui se proferiram, para recusar a preliminar de inidoneidade da ação direta de inconstitucionalidade, a
fim de examinar a validade de medida provisória.
VOTO SOBRE MÉRITO

o SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Senhor Presidente, quanto ao mérito,
peço vênia ao nobre Relator, para externar
convencimento diametralmente oposto.
Vislumbro, no prazo fixado no parágrafo
único do artigo 62, um meio para se alcançar
o pronunciamento do próprio Legislativo
quanto à medida provisória. Creio que se caminhou para a estipulação desse prazo de forma diversa do que ocorria em relação ao decreto-lei, quando tínhamos a aprovação pelo
decurso do prazo, muito mais para chegar-se,
com essa fixação, a um pronunciamento que
deveria ocorrer e que precisa ocorrer.
Não há no art. 62 qualquer preceito, qualquer expressão que obstaculize a reedição de
medidas provisórias. Mesmo porque, conforme já foi salientado pelo Ministro Moreira
Alves - e não cogitamos aqui da hipótese de
rejeição expressa de ato, portanto, de ato comissivo - , a relevância e urgência podem
não se fazer presentes em determinada época
e se fazerem presentes posteriormente.
Há outro aspecto, Senhor Presidente, que
diz respeito ao artigo 57. Quando se votou o
Projeto de Constituição, se teve presente a
possibilidade de reapresentação do projeto de
lei rejeitado. Indaga-se: se fosse o caso, não
se teria caminhado para a previsão, também,
em tomo da medida provisória, apontando-se
limitação? A meu ver, sim. Não temos essa
limitação e não podemos estender a da primeira parte do artigo 67 à medida provisória.
Não vislumbro qualquer sinal de inconstitucionalidade na reedição da medida, uma vez

havendo o decurso do prazo sem o pronunciamento do Congresso Nacional.
Na matéria de fundo propriamente dita, que
está ligada ao obstáculo criado à concessão
de liminares em demandas, tenho convencimento harmônico com o que eu creio serem
os precedentes da Corte a respeito da matéria.
Acho, até mesmo, que podemos trazer à balha
o que se encontra na Lei n!l 5.021 como um
exemplo de limitação à garantia constitucional do mandado de segurança, no que essa lei
também obstaculiza a concessão de medida
liminar para efeitos de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias. Não me recordo de articulação em tomo da inconstitucionalidade do preceito. Há, ainda, aquele
tema pertinente à própria vigência da liminar
no mandado de segurança, balizada nos 120
dias.
Por isso, peço vênia ao nobre Ministro Paulo Brossard para, no caso, indeferir a liminar
pleiteada.
VOTO S/MÉRITO

o Sr. MINISTRO CARLOS VELLOSO: Sr. Presidente, o Sr. Ministro Relator entende
que, rejeitada tacitamente a medida provisória, vale dizer, não convertida em lei no prazo
de 30 dias, de que fala o art. 62 da Constituição, não poderia o Presidente da República
reeditá-Ia. No que tange à medida provisória
expressamente rejeitada, estou com S. Exa., e
essa é a jurisprudência da Casa. Ocorreria o
mesmo em relação à medida provisória não
convertida em lei no prazo de 30 dias, assim
rejeitada tacitamente, como diz o eminente
Ministro Relator?
Tenho meditado sobre o tema, Sr. Presidente, e a minha primeira vontade é raciocinar tal
qual o eminente Ministro Relator.
Entretanto, compreendo que a delegação legislativa é uma das tendências do Direito
Constitucional Contemporâneo. Éque o Estado prestador de serviços exige ações prontas
do Poder Executivo incumbido de administrar. E se no Estado de Direito tudo se faz de
conformidade com a lei, raciocinar em termos
do Estado Clássico, impedir que o Executivo

também legisle, é parar as rodas, como disse
um Constitucionalista americano, do próprio
Estado. É claro que a delegação legislativa há
de compreender limites, há de compreender
rígido controle político por parte do Parlamento e não menos severo controle de constitucionalidade por parte do Judiciário, e só
assim ela se legitima.
Sr. Presidente, estas cogitações levam-me,
por enquanto, ainda meditando sobre a questão, a entender que a medida provisória não
rejeitada expressa e formalmente pelo Parlamento pode ser reeditada, mesmo porque há pouco se mencionou - o que pode não ser
urgente hoje poderá sê-lo daqui a 30 dias.
Ademais - também isto se mencionou, aqui,
com propriedade - impedir a reedição da
medida provisória não rejeitada expressamente, seria consagrar ou legitimar, por exemplo,
a obstrução. Bastaria que a votação da medida
provisória fosse obstruída, para que ela não
fosse convertida em lei. Por isso, peço vênia
ao Sr. Ministro Relator, nessa parte, para divergir de S. Excelência.
Vou enfrentar a segunda parte da questão.
O Sr. Ministro Relator entende que a medida
provisória que proíbe a concessão de medida
liminar em mandado de segurança é inconstitucional.
Sr. Presidente, tenho um compromisso antigo com a tese, um velho compromisso - e
V. Exa. deve lembrar-se porque presidia então
o Tribunal Federal de Recursos - e já àquela
época eu entendia, quanto à suspensão dos
efeitos da medida liminar, ou da segurança,
pelo Presidente do Tribunal, que deveria, a lei
que autoriza essa suspensão, ser interpretada
restritivamente, porque a suspensão de medida liminar por parte do Presidente do Tribunal, ou a suspensão dos efeitos da sentença,
tal qual autorizada na Lei 4.348, de 1964,
consubstancia medida patológica que trata
mal a garantia constitucional do mandado de
segurança.
Que dizer, então, Sr. Presidente, de uma
medida provisória que impede a concessão da
liminar? Raciocino, evidentemente, na hipótese de a medida liminar ser necessária. Se a
medida liminar é necessária, se estão presentes os seus pressupostos inscritos na Lei
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1.533, de 1951, art. 72, não conceder a medida
liminar é liquidar com a ação. Mandado de
segurança, e nesse ponto estou inteiramente
de acordo com o Sr. Ministro Relator, no qual
ocorrem os pressupostos da medida liminar,
não concedida esta, é mandado de segurança
inócuo, é mandado de segurança que não existe.
Sustentei, no antigo Tribunal Federal de Recursos, no Superior Tribunal de Justiça e em
trabalhos que tenho escrito a respeito do tema
que, ocorrentes os pressupostos da liminar,
surge para o impetrante direito subjetivo a ela.
Pode, inclusive, o impetrante, no meu entendimento - entendimento que por mais de
uma vez foi acolhido no antigo Tribunal Federal de Recursos - impetrar um novo mandado de segurança para obtenção dessa liminar. Quer dizer, em caso assim surge causa
petendi que autoriza o indivíduo a pedir ao
Poder Judiciário tutela jurisdicional para obtenção daquilo que é direito subjetivo seu.
Assim posta a questão, Sr. Presidente, considero inconstitucional a lei ou medida provisória que suprime a medida liminar, porque
essa lei ou medida provisória toma letra morta
a ação constitucional do mandado de segurança, que é muito mais do que uma simples ação
sob o ponto de vista processual, porque é ação
constitucional, é garantia constitucional de direito individual.
Ademais, Senhor Presidente, convém não
esquecer que a Constituição, ao cuidar do
princípio da inafastabilidade do conhecimento do Poder Judiciário de qualquer lesão a
direito, estabelece, também, que a ameaça a
direito não pode Ser subtraída do conhecimento do Judiciário (CF, art. 52, XXXV).
Ora, de regra, somente através da medida
liminar é que seria possível coibir ameaça a
direito.
Também por isto, é fácil perceber que seria
inconstitucional uma medida provisória que
proíba a concessão de medida liminar no mandado de segurança. Repito: raciocino, evidentemente, nos casos em que a medida liminar
é necessária, vale dizer, nos casos em que
ocorrem os seus pressupostos, que se orientam no rumo daquilo que, na linguagem co250

mum do foro, se denomina defumus bonijuris
e periculum in mora.
Peço licença, agora, Senhor Presidente,
para fazer ligeiras considerações à margem da
questão. Penso que se faz um autêntico" cavalo de batalha" em tomo do assunto. Reconheço as boas intenções do Poder Executivo,
empenhado num plano econômico audacioso,
que todos nós desejamos que tenha sucesso,
porque caminhávamos à beira do abismo, com
uma inflação que se aproximava, no mês de
março p. passado, de três dígitos. Volto a
repetir, entretanto, que se faz um "cavalo de
batalha" em torno do assunto, ao proibir o
Executivo, mediante medida provisória, a
concessão de medida liminar em mandado de
segurança impetrado contra o .. plano econômico." É que a ordem jurídica contém o remédio contra as liminares abusivas, as liminares que causam lesão à ordem pública, à
saúde pública, à segurança pública e à economia pública (Lei n2 4.348/64, art. 42). Ao invés de proibir a concessão de liminar, mediante medida provisória, bastaria que o Governo
recomendasse aos seus procuradores no sentido de que dessem pontual cumprimento ao
disposto no art. 42 da Lei 4.348, de 1964.
Acho que esse dispositivo legal- art. 42 da
Lei 4.348/64 - que autoriza o Presidente do
Tribunal a suspender a execução de liminares
e de sentenças concessivas de segurança, deve
ser interpretado restritivamente, sob pena de
causar maus tratos à Constituição. Certo é,
entretanto, que o citado dispositivo legal existe e este Egrégio Supremo Tribunal Federal o
tem aplicado. De modo que seria difícil acoimá-lo de inconstitucional, a esta altura. O que
pugno é no sentido de que citado dispositivo
legal seja interpretado restritivamente. Ele
existe, pois. E porque existe e tem sido aplicado inclusive por esta Suprema Corte, está
o Poder Executivo devidamente armado, de
modo que não precisa de armar-se de poderes
outros que violam a Constituição, tal é o caso
da medida provisória que proíbe concessão de
liminar em mandado de segurança, tornando
inócua a garantia constitucional.
Não me impressiona, Senhor Presidente, a
invocação da Lei n2 5.021, de 1966, que, no
§ 42 do art. 12 , estabelece que não será con-

cedida medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias. É que, nesse caso, o que a lei fez foi
simplesmente adequar o pagamento à forma
de execução especial contra a Fazenda Pública, execução constitucional, portanto
(CFIl967, art. 117; CF/88, art. 1(0). Então,
parece-me constitucional a lei que simplesmente impede forma outra de execução que
não aquela inscrita na própria Constituição.
A Lei n2 2.770, de 1956, também impede a
concessão de medida liminar nas ações e procedimentos judiciais que visem à liberação de
bens oriundos do estrangeiro. O que a lei impede, entretanto, é que se conceda liminar
para liberação de mercadoria introduzida no
País ilicitamente, caso em que não há falar
em direito líquido e certo. A invocação, portanto, dessas leis, para justificar a existência
da medida provisória objeto desta ação, não
se justifica.
Com essas breves considerações, Senhor
Presidente, e com a vênia devida ao Sr. Ministro MARCO AURÉLIO, adiro, no ponto,
ao voto do eminente Ministro PAULO BROSSARO.
VOTO slMÉRITO

o SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA
PERTENCE: - Senhor Presidente, nesta terceira oportunidade de exame dessa série de
medidas provisórias restritivas de medidas
cautelares nas instâncias comuns, o eminente
Ministro Paulo Brossard traz, com o brilho de
sempre, um outro tema.
A Corte adotou, em princípio, ao conceder
a suspensão liminar da Medida 190, a tese da
impossibilidade de reedição da medida provisória rejeitada pelo Congresso Nacional. Propõe S. Exa. hoje a radicalização dessa tese:
equivaleria à rejeição, a não conversão da
medida provisória em lei, no prazo constitucional.
Não repilo, de logo, essa colocação, mas
confesso que ainda não me sinto com tranqüilidade de consciência para adotá-la. Creio
mesmo, das leituras italianas, de citação inevitável nessas discussões, que a tendência é

distinguir as hipóteses da rejeição e da não
conversão, da caducidade temporal da vigência provisória da medida.
É o que me impressiona, Senhor Presidente,
é que a essa distinção corresponde, a meu ver,
uma nítida diferenciação do significado político das duas formas de não conversão: numa,
no voto de rejeição, há manifestação de repúdio do órgão legislativo natural; na outra, a
não conversão pode resultar e, freqüentemente, resultará, no jogo parlamentar, até da legítima obstrução da minoria que, por mais legitima que seja, não se converte numa manifestação majoritária do Parlamento, que é a
regra democrática básica das deliberações legislativas.
O SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES
- V. Exa. me permite? Em época eleitoral,
por exemplo, conseguir quorum, até sem obstrução, é difícil.
O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA
PERTENCE - Perfeito. Questão delicada,
que V. Exa. tocou, é a dos efeitos provisórios
anteriores à caducidade, que, segundo a Constituição, deveriam ser matéria de competência
privativa do Legislativo, após a sua rejeição
ou não conversão. Mas creio que o problema
não está em causa, na medida do conteúdo
dessas medidas provisórias vedatórias de liminar.
Assim, Senhor Presidente, não consigo o
grau de convicção necessário à adoção liminar do brilhante raciocínio do eminente Relator.
Em tema de medida provisória, tenho declarado (imprudentemente, confesso), a minha convicção de que é inevitável certo aprofundamento do exame do mérito, na apreciação do pedido de suspensão cautelar, exatamente pelos efeitos que hoje, com tanta argúcia,. aqui realçou o eminente Ministro Moreira
Alves. É que é, em certo aspecto, a decisão
liminar é irreversível. Por isso mesmo, de
certo modo, nessa de libação de mérito - usemos, inadequadamente, a expressão com relação às medidas provisórias - há de inverter-se o critério normal.
De regra, no exame das liminares em ações
diretas, o que pedimos é a plausibilidade da
argüição. Na medida provisória, a minha ten251

dência é, de um lado, admitir que se aprofunde
mais o exame do mérito, mas de outro lado
pedir mais do que a plausibilidade para deferir
a cautelar. Por isso, como este ainda é um
assunto em que não consegui estabelecer tranqüilidade e a minha tendência, até, seria contrária à de S. Exa., hoje, é claro, abalado pela
fortaleza de seus argumentos - , prefiro não
me fundar nessa nova questão.
Quanto à questão de fundo, com todas as
vênias, reporto-me ao voto que proferi na
Ação Direta 223,já reafirmado na subseqüente Medida Provisória, de que foi Relator o
Senhor Ministro Aldir Passarinho.
De resto, como fiz da primeira vez, de minha parte deixo ressalvado que o indeferimento da liminar não prejudica o exame judicial,
em cada caso concreto, da razoabilidade da
aplicação da norma proibitiva da liminar.
Com esses fundamentos e essa ressalva,
peço vênia ao eminente Relator para indeferir
a suspensão liminar.
VOTO S/MÉRITO

o SR. MINISTRO CÉLIO BORJA: - Sr.
Presidente, talvez uma pessoa menos atenta
às decisões da Corte imaginasse que agora,
por força do precedente estabelecido com o
julgamento da Medida Provisória 190, devêssemos conceder a cautelar tal como pedida.
Mas penso, Sr. Presidente, que aquele precedente não se ajusta rigorosamente à hipótese
em julgamento, e por uma razão extremamente importante: é que a medida provisória, sendo exercício de poder de iniciativa legislativa
do Presidente da República, tem como um dos
seus escopos o de fazer o Congresso Nacional
apreciar uma proposta de norma jurídica que
se tem como necessária, que é urgente. Tanto
que o art. 81 da Lei Fundamental da Alemanha fala em "estado de necessidade legislativa."

É exatamente a situação em que se encontra
o Presidente da República, suponho eu, quando recorre à medida provisória. Há a necessidade de certa norma jurídica - tanto que a
Constituição fala em urgência - , e o Presidente, fundado na Constituição, entretém a
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expectativa da apreciação, em trinta dias, da
sua proposta.
Quando o Parlamento diz "não", recusa o
conteúdo da norma, recusa a própria norma.
A rejeição da medida provisória equivale à
proibição de aplicar-se o projeto de norma às
pessoas que deveriam suportar-lhe as conseqüências. E, portanto, a reiteração tem esse
caráter de transferência do poder de legislar
- uma forma de etemização e perenização
do poder de legislar - em mãos de quem só
pode em prestar força de lei às normas que
faz, provisória e transitoriamente. Seria a eternização dessa capacidade legislativa do Presidente, essa antecipação de efeitos legislativos de um projeto de norma.
A medida provisória tem, também, uma outra finalidade que é a de fazer o Poder Legislativo - o Parlamento, o Congresso Nacional
- considerar a proposta do Presidente dentro
de certo prazo.
Não posso esquecer, Sr. Presidente, que ainda quando parlamentar escrevi a chamada
Emenda das Prerrogativas, para tentar dar ao
decreto-lei outra feição que não aquela que
tinha na Constituição de 67 e na sua Emenda
nl! OI. E uma das questões cruciais que tive de
enfrentar foi esta: como dotar o Poder Executivo de um meio idôneo, porque mais democrático, de suprir a carência legislativa que o
Presidente declara - e isso é uma prerrogativa sua - sem conceder, contudo, à maioria
o privilégio iníquo de impedir que o Congresso delibere negando-lhe o quorum que ela,
maioria, tem o dever político de integrar e
garantir.
A regra de ouro da vida parlamentar é que
o dever de dar o quorum é da maioria; a
maioria é que integra o quorum. É na Constituição de 67 a maioria podia fazer obstrução,
e uma obstrução maliciosa, porque em razão
da inação legislativa o projeto se convertia em
lei, sem o voto do Poder Legislativo, impedido pela própria maioria que é, moral e politicamente, o garante da integridade da instituição parlamentar.
Agora não; a expectativa do Presidente é
que em trinta dias o Congresso aprecie a sua
proposta. Frustrada a sua esperança, os efeitos
produzidos pelo projeto de norma cessam, se

desfazem. Mas uma coisa é certa: é que a
urgência, a necessidade, o tal estado de carência legislativa a que se refere o art. 81, da
Lei Fundamental da República Federal da
Alemanha, pode subsistir e o Presidente não
pode ficar sem o instrumento que a Constituição lhe deu para levar o Parlamento a deliberar sobre tema que ele considera relevante e
urgente. Enquanto, pois, o órgão do poder
legislativo não delibera, o Presidente da República há de dispor do instrumento que a
Constituição lhe deu para instar-lhe a deliberação.
Não quero, Sr. Presidente, aprofundar o mérito dessa questão. Estou apenas tentando
mostrar que não me posso valer do precedente
para conceder, pelas mesmas razões, a cautelar neste caso que estamos agora a julgar. As
situações se distinguem.
Preservando-me, portanto, para votar no
mérito como entender a minha consciência de
Juiz, peço vênia ao eminente Relator e indefiro o pedido de cautelar.
É o meu voto.

VOTO slMÉRITO

o SENHOR MINISTRO OCTÁVIO GALLOTTI: - Senhor Presidente, a propósito da
inconstitucionalidade formal tão brilhantemente tratada no voto do eminente Relator,
também peço vênia para distinguir, nesta fase
de juízo provisório, entre a medida provisória
rejeitada por votação do Congresso e a medida provisória cuja eficácia se extinguiu simplesmente pelo decurso do prazo para a sua
conversão em lei, de acordo com o parágrafo
único do art. 62 da Constituição.
Não vejo nessa última hipótese, que é aquela que está em julgamento, a oposição entre
a vontade do Congresso Nacional e a do Executivo, nem a possibilidade de vir este último
a perpetuar a sua deliberação, à revelia de
posição firmada pelo Poder Legislativo. E
aquela declarada oposição, penso eu, fora o
motivo fundamental da suspensão, pelo Supremo Tribunal Federal, dos efeitos da decretação da inconstitucionalidade da medida pro-

visória que havia sido expressamente rejeitada pelo Congresso.
No tocante à questão substantiva, penso que
a matéria já é objeto de orientação firmada,
embora por maioria, pelo Supremo Tribunal,
no sentido de que a disciplina restritiva do
cabimento das medidas liminares por lei ordinária, afastando, em determinados casos, a
possibilidade da sua concessão, não fere a
garantia constitucional do acesso ao Poder
Judiciário e do uso do mandado de segurança.
Daí, Sr. Presidente, peço vênia ao eminente
Relator, sem prejuízo de renovar a manifestação de apreço, pelo brilho de seu voto, para
indeferir a cautelar.

VOTO SIMÉRITO

o SENHOR MINISTRO ALDlR PASSARINHO - Sr. Presidente, ao ensejo do julgamento da ADIn nll 293 - ou talvez da de nll
272, de que fui Relator - abordei, embora
rapidamente, a questão da rejeição da medida
provisória e acentuei que fazia uma distinção
entre não haver ela sido apreciada pelo Congresso Nacional, no prazo de 30 dias, e no
caso em que houvera manifestação expressa
do Congresso rejeitando-a; e entendi que esta
diferença se traduzia na possibilidade de reedição da medida provisória quando apenas
não houvesse sido ela apreciada.
Essas considerações, eu as fiz, no momento,
apenas rapidamente. Mas temos, para uma
apreciação dessa natureza, de nos ater à realidade. Vemos, muitas vezes - e não paga a
pena indagar as razões - que projetos de lei
e agora também medidas provisória, de indiscutível importância, ficam, por motivos vários, sem ser apreciadas dentro do prazo. E,
por isso, as medidas provisórias não chegam
a ser convertidas em lei, sem que, na verdade,
tenha havido, nas Casas do Congresso, qualquer manifestação desfavorável.
Parece-me, assim, - e essa seria uma hipótese em que caberia considerar a adequação
do art. 67 da Constituição - que não há cabida para a reedição da medida, no caso de
ser ela rejeitada, sendo, porém, possível sua
reedição se não tiver chegado a ser apreciada,
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pois não tenho como admissível rejeição implícita, pelo decurso do prazo, sem manifestação. pelo Congresso.
No tocante à terceira questão posta em debate, na oportunidade, não me alongarei porque o fiz ao ensejo do julgamento da ADln
nl! 272. de que fui Relator, mostrando, inclusive, precedentes em relação a leis que estabeleciam a impossibilidade de se conceder
liminares, e acentuando que estávamos examinando, apenas, o especto referente à concessão de liminar, ou não, naquela aludida
ADIn 272.
Gostaria de fazer, ao final, rápida observação sobre consideração que foi feita por outro
eminente julgador, no tocante a se considerar
ato incabível que um órgão de jurisdição superior suspendesse medida liminar concedida
pelo juiz.
Parece-me que aí, de qualquer maneira, inexiste base legal ou constitucional para impedir
a suspensão de liminares, no próprio âmbito
do Judiciário. Não podeóamos chegar a esse
exagero dentro da própria esfera do Judiciário, ante o próprio sistema constitucional, cuja
tônica é a de possibilitar a revisão de decisões
para maior garantia dos jurisdicionados.
Seria, a meu ver, um exagero impedir que
houvesse uma revisão de medida liminar concedida por um juiz, que poderá ter extraordinário alcance, até para o País, e os exemplos
não são raros, mas ao contrário. Aliás, acentuei, ao ensejo do exame da ADln 272, que
as restrições legais quanto à concessão de
liminares sempre se davam quando se via, em
determinados momentos, extremos de liberalidade na sua concessão, com prejuízo, às vezes muito grandes, para a ordem pública ou a
economia do País.
Pedindo vênia ao eminente Relator e aos
eminentes Ministros que o seguiram, no mérito, acompanho o voto do Sr. Ministro Marco
Aurélio.
VOTO S/MÉRITO

o SR. MINISTRO MOREIRA ALVES: - Sr.
Presidente, o eminente relator considera rele254

vantes, no caso, tanto a argüição de inconstitucionalidade formal quanto a material.
Assim não me parece. Quanto à inconstitucionalidade formal, distingo a rejeição expressa da inação, que não caracteriza sequer
rejeição tácita. Se há reedição quando há rejeição expressa, tenho essa questão como relevante juridicamente, pois aí o Presidente da
República visa a dar permanência àquilo que
o Congresso, no âmbito de sua competência,
rejeitou. O mesmo não sucede quando há simplesmente inação do Congresso em aprovar
ou rejeitar a medida provisória. E, no tocante
à inconstitucionalidade material, já me manifestei em caso anterior, considerando-a sem
suficiente relevância juódica e sem a ocorrência do periculum in mora.
Pelo exposto, Sr. Presidente, e com a devida
vênia do eminente relator, indefiro o pedido
de liminar.
VOTO
O SENHOR MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA (PRESIDENTE): - Neste julgamento
propõe-se, em relação aos julgamentos anteriores nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nl!s 223 e 272, questão nova, referente
à inconstitucionalidade formal de medida provisória. Sustenta-se que, não apreciada a medida provisória, dentro do prazo de 30 dias,
pelo Congresso Nacional, é inviável sua reedição, tal como sucede na hipótese de rejeição
pelo Poder Legislativo.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou recentemente quanto à inviabilidade da
reedição de medida provisória nos termos da
que tenha sido rejeitada pelo Congresso Nacional. Fê-lo no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade
n12 293. Entendi, naquela oportunidade, verificar-se uma contrariedade manifesta a dispositivos da Constituição, que então foram expressamente referidos, quanto ao exercício do
Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional,
não sendo possível permanecer dentro da ordem juódica uma situação de confronto duradouro entre os dois Poderes, no que conceme
à manutenção em vigor, pelo Poder Executi-

vo, de normas expressamente recusadas pelo
Poder Legislativo.
Na espécie, entretanto, a situação é distinta:
o Poder Legislativo não se manifestou sobre
a medida provisória, nem quanto à sua relevância e urgência, nem quanto à matéria que
ela regulava. Não houve, portanto, rejeição
pelo Congresso Nacional da medida editada
pelo Poder Executivo, com as notas de relevância e urgência, a teor do art. 62 da Constituição.
O juízo político do Poder Legislativo, no
que respeita à relevância, urgência ou conveniência da edição de norma legislativa, decerto sobreleva o juízo político do Poder Executivo de referência à criação de regras com
força legislativa. Ora, esse juízo do Congresso
Nacional, que sobreleva, não ocorre na hipótese em que a medida provisória perde sua
eficácia, pelo decurso do prazo de trinta dias.
A reedição significa, aí, em princípio, a reafirmação pelo Poder Executivo do juízo de
relevância e urgência, que formulara inicialmente, ao editar a medida. O Congresso Nacional não contraditou esse juízo em manifestação expressa.
Dessa maneira, em face do sistema do art.
62 da Constituição e da competência do Congresso Nacional, não vejo presente o motivo
que o Tribunal admitiu para a concessão da
liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n2 293.
Nos limites do presente juízo cautelar, bastante é essa circunstância distintiva entre a
rejeição e a não-apreciação da medida provisória pelo Congresso Nacional.
No que respeita à inconstitucionalidade material da medida provisória, penso, também,
nos limites do pleito cautelar, que as razões
deduzidas ao ensejo dos votos que proferi nas
Ações Diretas de Inconstitucionalidade 223 e
272, são suficientes à não concessão da liminar.
Em nosso sistema constitucional, há somente uma hipótese em que se prevê, de explícito,
o exercício de poder cautelar. No art. 102, n2
I, letra p, da Constituição, no rol de competência originária do Supremo Tribunal Federal, alinha-se a apreciação de pedido cautelar
em ações diretas de inconstitucionalidade.

Não seria possível, à evidência, que uma medida provisória estabelecesse que o Supremo
Tribunal Federal não pode deferir cautelar em
ação de inconstitucionalidade, porque, nessa
hipótese, estaria contrariando regra expressa
da Constituição, onde se prevê a medida cautelar no exercício da competência para processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade.
No atinente ao mandado de segurança, todavia, não há uma regra expressa nesse sentido. Não tenho, outrossim, como bastante a
autorizar a imediata suspensão de vigência da
Medida Provisória impugnada a cláusula inserta no art. 52, XXXV, da Lei Maior, ao
aludir a "ameaça do direito" .
Tão-só, nesses limites, considero a questão,
para os efeitos do presente julgamento preambular. Ao ensejo do julgamento definitivo da
presente ação, deverá o Tribunal apreciar.
com mais extensão, a quaestio juris, oportunidade em que as brilhantes considerações do
eminente Ministro Relator, quanto ao instituto do mandado de segurança, hão de merecer
o devido espaço. Neste instante, todavia. penso que, não presente contrariedade manifesta
da medida provisória a regra da Carta Constitucional, não se faz procedente suspenderlhe a eficácia.
É de considerar ainda, - tão-só para os fins
de não deferimento da cautelar, - a legislação existente e em vigor, a partir de diversos
diplomas legislativos, inclusive, recentemente, oriunda da Lei de Conversão da Medida
Provisória 118, estabelecendo-se, em várias
hipóteses, a proibição da medida liminar em
mandado de segurança. A Súmula n2 262 desta Corte, ad exemplum, tem como fonte legislativa a Lei n2 2.770, de 4.5.1956, que suprimiu a concessão de medidas liminares na liberação alfandegária de automóveis. Esses
elementos, a meu ver, são suficientes, nesta
assentada, em que não se está a decidir sobre
o mérito da ação, em ordem a não ter como
configurados, desde logo, os pressupostos à
suspensão da Medida Provisória impugnada.
Tão-só dentre desses limites é que considero
a questão, reservando-me, assim, à apreciação
ampla do seu mérito, quando do julgamento
final. Indefiro, destarte a cautelar.
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EXTRATO DE ATA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 295-3 - medida liminar
PROCED.: DISTRITO FEDERAL
RELATOR PARA O ACORDÃO: MIN.
MARCO AURÉLIO
REQTE.:. CONSELHO FEDERAL DA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
ADV.: OPHIR FILGUEIRAS CA V ALCANTE
ADV.: MARCELO MELLO MARTINS
REQDO.: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Decisão: Apresentado o feito em mesa, o
julgamento foi adiado em virtude do adiantado da hora. Plenário, 11.6.90.
Decisão: Preliminannente, o Tribunal, con-

tra o voto do Sr. Ministro Marco Aurélio,
conheceu da ação direta de inconstitucionalidade. No mérito, indeferiu o pedido de cautelar, vencidos os Senhores Ministros Paulo
Brossard (Relator), Carlos Velloso e Celso de
Mello. Votou o Presidente. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sydney Sanches.
Plenário, 22.6.90.
Presidência do Senhor Ministro Néri da Silveira. Presentes à sessão os Senhores Ministros Moreira Alves, Aldir Passarinho, Octávio
Gallotti, Célio Borja, Paulo Brossard, Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Carlos Velloso e Marco Aurélio.
Procurador-Geral da República, Dr. Affonso Henriques Prates Correia, substituto.
Hércelus Bonifácio Ferreira, Secretário

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA - MEDIDA EXCEPCIONAL POTENCIALIDADE LESIVA

- A suspensão de segurança é medida excepcional, devendo a apreciação jurisdicional limitar-se aos aspectos concernentes à potencialidade lesiva do ato decisório em face da ordem, saúde, segurança e economia
públicas.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Suspensão de Segurança n. 1.144

Requerente: Município de Niterói
Requerido: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
Relator: Ministro CELSO DE MELLO (Presidente)

Despacho do Presidente
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA N. 1.144-8
(468)

PROCED.:
RELATOR: MINISTRO CELSO DE MELLO (PRESIDENTE)
REQTE.: MUNICÍPIO DE NITERÓI
ADV.: MARCIO BRANDÃO RIBEIRO E
OUTRO
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REQDO.: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (MS N12
1.140/95)
IMPTE.: JOSAFA MAIA DA COSTA
ADV.: ANTONIO CARLOS FIALHO ESTEVES
DESPACHO: O Município de Niterói com
fundamento no art. 412 da Lei n12 4.348/64, no
art. 25 da Lei 8.038/90 e no art. 297 do RISTF,
requer a suspensão da execução de mandado

