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O que aconteceu nesses 25 anos, desde a promulga-
ção da Constituição, para que houvesse um enfra-
quecimento dos Municípios, diferente do programa 

constitucional fixado pela assembleia constituinte?

Vemos que cada vez mais há um afastamento das políti-
cas públicas nacionais dos reais anseios da população. A 
centralização do poder na mão da União, faz os Município
pedintes do governo federal e traz subjacente uma subser-
viência quanto as escolhas políticas, pois quem assina o 
cheque escolhe o caminho.

Essa política centralizadora, extremamente sedutora para 
quem detém o poder, deve ser revista urgentemente, prin-
cipalmente em obediência à Constituição. Esse afastamen-
to dos anseios da população, enfraquece a democracia 
brasileira, e acaba por engendrar um modelo que não tem 
qualquer relação com a história desse país.

Os municípios nos primórdios do Brasil tinham um papel 
fundamental na condução da política pública, pois toma-
ram como modelo a forma de administração das cidades 
de Santarém, Ávila e Salamanca. 

Em São Paulo, a Câmara Municipal se instala em 1560 e 
passa imediatamente a ser o órgão mais importante do po-
der municipal, pois a representação da Coroa, mediante o

donatário da capitania, encontrava-se bastante ausente do 
cotidiano da cidade.

Os membros dessa Câmara, muito antes da revolução 
francesa ou da independência americana, eram escolhidos 
mediante eleição. De maneira inovadora e peculiar se ins-
talou uma forma derivada de uma democracia direta, posto 
que como não havia interesse por parte de Portugal em se 
envolver com o que ocorria no Brasil, a gestão da cidade 
acabou sendo realizada diretamente pela população local.

Então, o Brasil nasceu naturalmente com forte influência 
municipalista e uma forte vivencia democrática.

Esse processo natural que havia se instalado nas diversas 
cidades brasileiras foi sendo rompido, mais fortemente evi-
denciado em decorrência da descoberta do ouro em mi-
nas, depois pela Independência e, finalmente, com a Pro-
clamação da República.

Com o fim da ditadura militar houve a necessidade de 
construir uma nova Constituição, a qual representasse os 
anseios da população por democracia.

Assim, ouvindo a sociedade organizada os constituintes de 
1986 ergueram um modelo de forte influência descentrali-
zadora, em contraposição à forma de administração públi-
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ca existente no regime anterior.

Quando mais descentralizado o poder, mais democrático, 
dificultando as tentativas de golpes de estado. Era essa 
visão daqueles constitucionalistas.

Assim, a Constituição de 1988 elevou o município como 
parte integrante da Federação brasileira, privilegiando a 
participação popular e fortalecendo a democracia direta. 
Uma democracia realmente participativa só se realiza nos 
municípios.

Mas o que aconteceu com este caminhar.
Após a promulgação da Constituição, em face dos proble-
mas econômicos que estávamos vivendo, foi fortalecido o 
poder do Governo Federal, em detrimento dos Estados e 
Municípios, em flagrante violação ao princípio federativo. 
Essas interpretações do Supremo Tribunal Federal, como 
por exemplo, a reedição de medidas provisórias, ou a 
criação de contribuições que ficam apenas nas mãos da 
União, sem repasse obrigatório aos município e Estados, 
atingiu em cheio a democracia brasileira.

Assim, há um divórcio entre a vontade do povo que vive 
e sofre na cidade, da diretriz traçada politicamente e de 
maneira centralizada e impessoal de todos os governos fe-
derais que aqui passaram.

Pior, traz um clientelismo exacerbado, diante de uma de-
pendência política em face da dependência econômica.

Para demonstrar que não houve respeito à escolha do 
constituinte, antes da Constituição de 1988, a arrecadação 
tributária do país  ficava 58,7% na União, enquanto Es-
tados e Distrito Federal partilhavam 36,2%, e, finalmente, 
aos Municípios restava a participação de apenas 5,1%.

A Constituição não foi respeitada, havendo quebra do Prin-
cípio Federativo, pois ao contrário do que se esperava, es-
colhendo por exemplo o exercício de 2009, 69,74% do tri-
buto arrecadados permaneceu com a União, 25,77% com 
os Estados, e, só 4,48% com os Municípios.

O fortalecimento municipal passa pela inversão da pirâmi-
de da arrecadação tributária, devendo a riqueza permane-
cer nos municípios, pois é nesse ente da Federação bra-
sileira que se prestigia o cidadão, pois é no Município que 
a Administração Pública pode e deve prover a sociedade 
com as suas necessidades mais fundamentais, educação, 
transporte, alimentação e trabalho.

De fato ocorre em nosso país uma redução da importância 
do município de São Paulo, pois é condenada a ter uma 
vida de penúria e dependência política quando é a cidade 
que produz 11,77% do PIB nacional e tem o terceiro maior 
PIB per capita do Brasil.

A Constituição não é apenas tinta no papel, mas fixa diretri-
zes fundamentais que devem ser respeitadas e implemen-
tadas, sob pena de haver um divórcio entre a necessidade 
e os anseios da população, com as opções políticas do go-
vernantes. Assim, a Constituição de 1988 que inseriu o Mu-
nicípio na Federação brasileira, desenhando uma autonomia 
política e financeira, deve ser concretizada urgentemente.
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ARTIGO

O Instituto dos Advogados de São Paulo, cumprindo 
sua missão institucional, tem se deparado com uma 
constante tensão na estrutura do Poder Judiciário, 

quer seja pelas diversas manifestações do Presidente do Su-
premo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, quer seja 
pela forma como as decisões são tomadas em questões tão 
necessárias para o jurisdicionado, ou seja, para a Sociedade.

Esse cenário impulsiona-nos para uma profunda reflexão 
sobre políticas públicas, que por sua natureza, devem de-
finir as diretrizes para o desenvolvimento de múltiplas ati-
vidades, jurisdicionais ou não, devidamente estruturadas, 
em atendimento concreto aos objetivos fundamentais da 
nossa República.

Dentre as mudanças em debate, podemos destacar: a im-
plantação do processo judicial eletrônico; a criação de no-
vos Tribunais Regionais Federais; a mudança de quórum 
para que uma lei seja considerada inconstitucional; uma 
nova sistemática de retirada do ordenamento jurídico de 
emendas à Constituição Federal julgadas inconstitucionais 
pelo STF; a competência do Congresso Nacional para a 
aprovação de súmulas vinculantes; as inúmeras reformas 
em andamento de códigos e projetos de lei relativos a pon-
tos estruturais do processo judicial como a relevância para o 
recurso especial; o sistema de precatórios; os limites do po-
der investigatório do Ministério Público; a maioridade penal.

Tantos pontos sensíveis sendo discutidos sem o necessá-
rio diálogo, sem dados concretos que embasem mudan-
ças radicais.

A ação política deve ser o instrumento para uma mudança 
efetiva de cultura, de respeito aos direitos e garantias, cui-

dando da gênese das questões e não dos sintomas.

A implantação do processo judicial eletrônico é um exem-
plo palmar da necessidade de uma política pública bem 
definida e dialogada, pois se trata de uma mudança de cul-
tura que deve ser difundida com o cuidado proporcional à 
dimensão que representa.
 
Não é admissível que não haja um esforço concentrado 
para a implantação de um Processo Judicial Eletrônico, 
que não seja ÚNICO, num universo de aproximadamente 
90 milhões de processos.
 
Sendo uma necessidade comum de todos os Tribunais de 
Justiça Estaduais e Tribunais Regionais Federais, inclusive 
de compatibilidade com os sistemas eletrônicos do Supe-
rior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, é 
razoável pressupor que haverá inclusive economia para os 
cofres públicos no desenvolvimento de um sistema único.
 
E assim tem sinalizado o Tribunal Superior do Trabalho pelo 
esforço do seu Presidente Carlos Alberto Reis de Paula.
 
E nesse esforço é imprescindível a colaboração da Advoca-
cia e do Ministério Público como partes integrantes da Ad-
ministração da Justiça, que não podem estar do lado de fora 
ou sem a adequada representatividade para tomar decisões.
 
A gestão profissional e planejada é um caminho seguro 
para um dos gargalos existentes no efetivo acesso à Jus-
tiça, sem descuidar do fomento das formas alternativas de 
solução de conflitos.

José Horácio Halfeld  
Rezende Ribeiro
Presidente do Instituto dos 
Advogados de São Paulo (IASP)

Planejar é 
preciso
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NOTÍCIAS - INICIATIVAS DA PGM

Muito embora a ação de responsabilidade por ato de 
improbidade administrativa seja costumeiramente 
associada à atuação do Ministério Público, as enti-

dades públicas lesadas pela desconformidade igualmente 
detêm competência para a propositura de tais demandas, 
nos termos da Lei federal n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade 
Administrativa).

Para fins de reforço de tal tarefa é que foi editado em São 
Paulo, no ano de 2011, o Decreto municipal n.º 52.227, que 
disciplina o procedimento para a apuração de atos de im-
probidade praticados por agentes públicos.

A apuração é realizada pela Procuradoria Geral do Municí-
pio, no âmbito do Departamento de Procedimentos Disci-
plinares, por intermédio, conforme o caso, de sindicância 
especial de improbidade administrativa ou no bojo do pro-
cedimento disciplinar.

O relatório elaborado pelo Departamento de Procedimen-
tos Disciplinares é submetido à apreciação da Procurado-
ria Geral do Município, com deliberação conclusiva pela 
Secretaria dos Negócios Jurídicos acerca da propositura 
de ação, a cargo do Departamento Judicial.

Com base em tal regime, a Procuradoria Geral do Muni-
cípio vem reforçando a apuração de condutas ímprobas,  
com o ajuizamento de diversas demandas objetivando a 
aplicação das respectivas sanções. Recentemente, por 
exemplo, houve o ajuizamento de ação de improbidade 
contra agente público que teria procedido a desvio de re-
cursos em processos de adiantamento direto.

A Procuradoria e a 
responsabilização por ato 
de improbidade 
administrativa
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ARTIGO

De acordo com a jurispru-
dência do Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento das 

ações de controle concentrado 
da constitucionalidade, o Tribunal 
está limitado em relação ao pedi-
do, mas não à causa de pedir, que 
é aberta. Dessa forma, é possível 
considerar a lei questionada in-
constitucional por motivos diver-
sos daqueles apresentados pelo 
autor da ação. 

Inconstitucionalidade por 
Arrastamento
Luciana Russo
Procuradora do Município de São Paulo.
Mestre em Direito Processual – USP.
Professora da USJT e da Saraiva.
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ARTIGO

Nesse sentido a decisão proferida na ADI/MC 1358:

“(...) Como é sabido, na ação direta de inconstitucionali-
dade, cujo processo é objetivo, sem partes propriamente 
ditas, o Supremo Tribunal Federal, no cumprimento de sua 
missão política de guardião da Lei Maior da República, não 
está cerceado por limites meramente processuais, como 
os relacionados com a “causa petendi”, que se observam, 
em princípio, na solução de lides “inter partes” e no exer-
cício do dever de prestar jurisdição. Assim, os fundamen-
tos da inicial, que, em princípio, no processo jurisdicional, 
integram a “causa petendi”, podem ser desconsiderados 
na ação direta de inconstitucionalidade, e, em seu lugar, 
adotado outros, segundo o entendimento da Corte. Quanto 
a isso, é pacífica sua jurisprudência”

Com relação ao pedido, por sua vez, em regra adota-se o 
princípio da correlação, também chamado de princípio da 
relatividade  ou da congruência. Dessa forma, o STF deci-
dirá quanto aos dispositivos expressamente impugnados 
pelo legitimado.

Essa regra, contudo, encontra exceção na própria jurispru-
dência da Corte. Tem-se admitido a declaração de incons-
titucionalidade de dispositivos legais não impugnados, 
quando estes forem dependentes logicamente dos dispo-
sitivos questionados na petição inicial da ação. Trata-se da 
declaração de inconstitucionalidade por “arrastamento” ou 
“atração” ou “consequente” ou “por derivação” ou “por re-
verberação normativa”.

Normalmente, essa situação ocorre quando a lei é decla-
rada inconstitucional e o decreto regulamentador não foi 
impugnado, sendo lógico que também seja declarado in-
constitucional. 

Ocorre que em alguns casos o Supremo tem declarado 
outros artigos de uma mesma lei ou Constituição Estadu-
al, que embora não mencionados, guardam relação lógica 
com o dispositivo impugnado e declarado inconstitucional.

A seguir alguns exemplos da adoção dessa técnica:

RE 631698 AgR / PR
(...) Segundo a jurisprudência dessa Corte, na hipótese de 
determinada norma constituir fundamento de validade para 
outro preceito normativo, a inconstitucionalidade daquela 
implica a invalidade, por arrastamento, desse”.

ADI 3279 / SC
INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 41, caput e 
§ 2º, da Constituição do Estado de Santa Catarina, com a 
redação das ECs nº 28/2002 e nº 53/2010. Competência le-
gislativa. Caracterização de hipóteses de crime de respon-
sabilidade. Ausência injustificada de secretário de Estado a 
convocação da Assembléia Legislativa. Não atendimento, 
pelo governador, secretário de Estado ou titular de funda-
ção, empresa pública ou sociedade de economias mista, a 
pedido de informações da Assembléia. Cominação de tipi-
ficação criminosa. Inadmissibilidade. Violação a competên-
cia legislativa exclusiva da União. Inobservância, ademais, 
dos limites do modelo constitucional federal. Confusão en-
tre agentes políticos e titulares de entidades da administra-
ção pública indireta. Ofensa aos arts. 2º, 22, I, 25, 50, caput 

e § 2º, da CF. Ação julgada procedente, com pronúncia de 
inconstitucionalidade do art. 83, XI, “b”, da Constituição es-
tadual, por arrastamento. Precedentes.

ADI 2947 / RJ
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta. Lei nº 
2.749, de 23 de junho de 1997, do Estado do Rio de Janei-
ro, e Decreto Regulamentar nº 23.591, de 13 de outubro 
de 1997. Revista íntima em funcionários de estabelecimen-
tos industriais, comerciais e de serviços com sede ou filiais 
no Estado. Proibição. Matéria concernente a relações de 
trabalho. Usurpação de competência privativa da União. 
Ofensa aos arts. 21, XXIV, e 22, I, da CF. Vício formal ca-
racterizado. Ação julgada procedente. Inconstitucionalida-
de por arrastamento, ou consequência lógico-jurídica, do 
decreto regulamentar. É inconstitucional norma do Estado 
ou do Distrito Federal que disponha sobre proibição de re-
vista íntima em empregados de estabelecimentos situados 
no respectivo território.

ADI 4009 / SC
(...) O objeto desta ação direta diz com a possibilidade de 
equiparação ou vinculação de remunerações de servidores 
públicos estaduais integrados em carreiras distintas. 3. A 
jurisprudência desta Corte é pacífica no que tange ao não-
cabimento de qualquer espécie de vinculação entre remu-
nerações de servidores públicos [artigo 37, XIII, da CB/88]. 
Precedentes. 4. Violação do disposto no artigo 61, § 1º, 
inciso II, alínea a, da Constituição do Brasil (...) 8. Ação dire-
ta julgada parcialmente procedente para declarar a incons-
titucionalidade: [i] do trecho final do § 3º do artigo 106 da 
Constituição do Estado de Santa Catarina: “de forma a as-
segurar adequada proporcionalidade de remuneração das 
diversas carreiras com a de delegado de polícia”; [ii] do se-
guinte trecho do artigo 4º da LC n. 55/92 “[...], assegurada 
a adequada proporcionalidade das diversas carreiras com 
a do Delegado Especial”; [iii] do seguinte trecho do artigo 
1º da LC 99: “mantida a proporcionalidade estabelecida em 
lei que as demais classes da carreira e para os cargos inte-
grantes do Grupo Segurança Pública - Polícia Civil”; e, [iv] 
por arrastamento, do § 1º do artigo 10 e os artigos 11 e 12 
da LC 254/03, com a redação que lhe foi conferida pela LC 
374, todas do Estado de Santa Catarina.”

ADI 1144 / RS
(...) Vício de iniciativa, vez que o projeto de lei foi apresen-
tado por um parlamentar, embora trate de matéria típica de 
Administração. (...) A declaração de inconstitucionalidade 
dos artigos 2º e 3º da lei atacada implica seu esvaziamen-
to. A declaração de inconstitucionalidade dos seus demais 
preceitos dá-se por arrastamento.”

Dessa forma observa-se a possibilidade de decisões extra 
petita, de preceitos não impugnados, no controle abstrato 
de constitucionalidade pela utilização dessa técnica, qual 
seja, a declaração de inconstitucionalidade por arrastamen-
to. Como visto, essa situação ocorre em regra com rela-
ção a decretos regulamentares e outras normas derivadas, 
mas pode igualmente alcançar outros dispositivos legais da 
mesma norma ou até mesmo de outro diploma legal.
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PARECERES CLÁSSICOS

E m nosso trabalho “O Estatuto dos Funcionários e a 
Autonomia Municipal”, de publicação mais ou me-
nos recente, procurámos, de acôrdo com a doutrina 

e o direito comparado, fixar o conceito de autonomia muni-
cipal, e sua configuração no direito público brasileiro.

E chegávamos, desde logo, à conclusão de que nossas 
Constituições, desde a de 1891, haviam indiscutivelmente 
assinalado a tal conceito um conteúdo objetivo, inderro-
gável por lei ordinária, constituindo verdadeiro direito 
público subjetivo, oponível à União e ao Estado. Nestas 
condições, aos Estados caberá, apenas, orientando-se por 
um tal conceito, e tendo em vista as circunstâncias históri-
cas, delimitar as atribuições realmente compreendidas na 
esfera dos interêsses predominantemente municipais, para 
deixa-los à livre direção dos govêrnos locais.

Por outras palavras: determinando a Constituição assegu-
rassem os Estados a “autonomia dos Municípios”, indicava 
desde logo uma noção pré-existente, a ser acatada, algo que 
se impunha ao legislador ordinário como um dado de fato, 
insusceptível de desrespeito, desconhecimento ou modi-
ficação, uma essência de administração autônoma, sôbre-
-pairando à competência legislativa ordinária, um preceito 

Pareceres 
Clássicos

J.H. MEIRELLES TEIXEIRA

José Horácio Meirelles Teixeira figura na condição de um dos mais 
destacados publicistas brasileiros. Exerceu a função de Procurador 
Municipal, tendo ocupado a chefia da Procuradoria Jurídica. Foi  
Professor da Faculdade de Direito da PUC/SP, bem como patrono da 
cadeira n.º 52 da Academia Paulista de Letras Jurídicas.

O trecho a seguir foi extraído de parecer datado de setembro de 1948, 
dado no âmbito do processo administrativo n.º 59.630, versando sobre a 
criação de Subprefeituras. 

(O texto é aqui reproduzido em sua ortografia original, mantidos 
inclusive erros taquigráficos)
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PARECERES CLÁSSICOS

categórico, válido e subsistente por si mesmo, a ser obser-
vado, acatado e tão somente desenvolvido em suas ligações 
e decorrências pela legislação estadual.
Mostrávamos, todavia, a seguir, que a grande dificuldade no 
assunto surge, entretanto, exatamente quando se procura 
fixar o conteúdo da autonomia.

Já a Constituição de 1891 (art. 68) determinava se organizas-
sem os Estados de forma a assegurar a autonomia dos Mu-
nicípios em tudo quanto respeitasse seu peculiar interêsse, 
e esta fórmula do “peculiar interesse” tornou-se tradicional 
em nosso direito público, através da Constituição de 1934 
(art. 13), Carta de 1937 (art. 26) e Constituição de 1946 (art. 
28, nº II), que a reproduziram.

Após reconhecermos que a autonomia assegurada aos 
Municípios, nas Constituições brasileiras, nunca assumira 
amplitude tal que compreendesse o direito de darem eles, 
a si próprios, a sua própria organisação, acrescentávamos, 
naquele nosso modesto trabalho, já mencionado:

“Restringiu-se, destarte, a autonomia municipal à simples ela-
boração, pelos próprios municípios, das normas relativas à sua 
própria atividade, restrição que, discutível do ponto de vista da 
ciência política, poderia justificar-se, todavia, frente a certos prin-
cípios doutrinários, como já tivemos oportunidade de verificar.

O conteúdo, o âmbito e a extensão dessas normas, em que se 
concretiza e desdobra a atividade dos municípios, fixou-se o le-
gislador constituinte, de modo sintético, na cláusula do peculiar 
interêsse. Ao mesmo tempo que se estabelecia, assim, o critério 
básico de distribuição de competência, no sentido de atribuirem-
se aos municípios os assuntos de caráter prevalentemente local, 
deixou-se à evolução histórica, bem como às lições da experi-
ência, da prática legislativa e da doutrina, a determinação das 
funções que, como tais, deveriam competir-lhes.

Ao passo que se afastavam, destarte, aquelas concepções jusna-
turalistas, em cuja conformidade assinalavam-se às comunas, 
apriorísticamente, direitos próprios, absolutos e inalienáveis ao 
exercício de certos poderes, tidos como anteriores e superiores 
aos do próprio Estado, - concepções que, convém assinalar, so-
ciológicamente bem se explicavam pela necessidade de resistên-
cia ao despotismo, - opunha a Constituição barreira intranspo-
nível aos pruridos centralizadores do legislador ordinário, ao 
procurar no desenvolvimento histórico, na íntima natureza, na 
vida, nas necessidades econômicas, morais e culturais, nos pró-
prios fins dos agrupamentos locais – que se tornam, na frase de 
SANTI ROMANO, “a primeira e a mais espontânea energia 
social, os mais típicos e naturais dos entes coletivos, depois do 
Estado” – a base jurídica da sua autonomia.

Superada, por força do próprio desenvolvimento histórico, a te-
oria do “pouvoir municipal”, surgem os entes locais autônomos, 
destarte, não mais como resultado de uma contraposição entre 
os mesmos e o Estado, de uma soberania oponível e em conflito 
com a do próprio Estado, ou de abstrações metafísicas, mas da 
origem natural dos mesmos, da evidência dos seus peculiares in-
terêsses, da espontaneidade das suas energias, aptas a provê-los, 
e daí o reconhecimento de funções próprias dos entes locais”.

E assinalávamos, a seguir, que tal monta se apresentam as di-
ficuldades suscitadas, na prática, pela caracterização do pe-
culiar interêsse – ponto nevrálgico da maioria das questões 

relativas à autonomia dos entes locais –, que impossível se 
torna determinar, “a priori”, até onde devam estender-se os 
limites da competência municipal, ou qual seja, exatamente, 
o raio de ação autônoma dos municípios, onde se deva situ-
ar, precisamente, a linha demarcatória entre as questões de 
interêsse geral e os negócios peculiares ao município. 

De invocar-se, aqui, a excelente lição de RECASÉNS SI-
CHES; de que “o pleno sentido de uma instituição jurídica, 
e suas consequências, sòmente podem ser determinadas 
conjugando-se suas normas – formuladas e não formula-
das – com a realidade vital em que a instituição lança as 
suas raízes, afim de configurá-la. E assim resulta que uma 
norma, ou um conjunto de normas, pode adquirir diferente 
interpretação, segundo a realidade vital a que afete... ”
Daí a conclusão, de quantos se têm ocupado dêsse momen-
toso tema da autonomia municipal, de que impossível é 
determinar-se, apriorísticamente, um critério distintivo das 
atribuições municipais, para efeito de extremá-las das que 
devam competir à União e aos Estados, constituindo essa 
tarefa um questão a resolver-se tendo-se em vista a situação 
especial de cada país, de cada região, as condições sociais aí 
vigentes, as necessidades do meio, as circunstancias histó-
ricas, a prática estabelecida e os resultados da experiência. 
É o que ensinam mestres da estatura de BORSI, FLEI-
NER, POSADA, JELLINEK, BONNARD, MOUSKHELLI, 
MUNRO, DEMICHELLI, PONTES DE MIRANDA e ou-
tros, cujas lições a respeito, por se acharem reproduzidas 
em nosso já mencionado trabalho, nos dispensamos de 
transcrever (v. págs 57 e segs.).

De um modo geral, entretanto, pode-se afirmar, segundo 
os citados autores, que as funções municipais devem cor-
responder a interêsses não exorbitantes dos limites da cir-
cunscrição territorial do ente, ou a serviços cujos efeitos, 
embora redundem em vantagem geral, apareçam estreita-
mente ligados à vida local, em relação imediata com suas 
necessidades e interêsses (BORSI). Ou, com BONNARD, 
poder-se-à dizer que a noção de interêsse local prende-se a 
um interêsse próprio da localidade, que possa isolar, indivi-
dualizar-se, e diferenciar-se, assim, das necessidades de ou-
tras localidades. Ou, finalmente, segundo MOUSKHELLI, 
dever-se-ão atribuir à competência central aquêles negó-
cios que interessem à nação, como um todo, isto é, concer-
nentes ao interêsse geral, deixando-se aos poderes locais 
aquelas matérias de natureza regional ou local.

(...)

Em face, portanto, de questões relacionadas com o princí-
pio da autonomia municipal, deve o interprete orientar-se 
no sentido da indagação, nesse mesmo momento histórico, 
do conceito vigente de autonomia, tendo em vista tanto a 
evolução dêste, como as concepções dominantes no pró-
prio sistema jurídico em que se move. E também as neces-
sidades e condições especiais do meio, que são os dados 
inspiradores, a razão de ser da determinada ordem jurídica. 
E, afinal, deve-se ainda verificar, com agudo critério e sen-
so de realidade, se interêsse em causa revela predominan-
temente local ou, ao contrário, de caráter geral, regional 
ou nacional, e exorbitante, por consequência, da esfera de 
ação ou de auto-determinação dos entes locais.
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1. Introdução

No último dia 17 de julho, foi apresentado pela Câmara dos 
Deputados o relatório final referente a proposta de substi-
tutivo aos Projetos de Lei nº 6.025, de 2005 e ao Projeto de 
Lei nº 8.046, de 2010, ambos do Senado Federal. Nossa 
intenção é apresentar as propostas trazidas pelos Deputa-
dos Federais em relação a atuação da Fazenda Pública na 
condição de Ré no processo de conhecimento.

No presente artigo, confrontaremos o regime atual com 
o regime proposto de acordo com o Relatório referido e 
verificar quais institutos foram modificados, a fim de pos-
sibilitar reflexão sobre os temas e antever alguns de seus 
impactos na atuação cotidiana da Advocacia Pública.

2. A Representação em juízo da Fazenda Pública

Em nosso sistema atual, prevê o artigo 12 do CPC a repre-
sentação dos entes públicos em juízo, da seguinte forma:

No projeto apresentado pela Câmara dos Deputados, o 
ponto é tratado da seguinte forma:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
 
I – a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou 
mediante órgão vinculado; os Estados e o Distrito Federal, 
por seus procuradores; 

II – o Município, por seu prefeito ou procurador; 

A Fazenda ré na  
proposta de novo CPC 
 
Apresentação das propostas referentes trazidas pelo  
Projeto de Lei 6025/05, da Câmara dos Deputados.

Nathaly Campitelli Roque
Procuradora do Município de São 
Paulo. Conselheira do Conselho 
Municipal de Tributos da Secretaria 
de Finanças do Município de São 
Paulo. Mestre, Doutora e Pós-
Doutora em Direito. Professora de 
Direito Processual Civil da PUC/SP.
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III – as autarquias e fundações de direito público, por quem 
a lei do ente federado designar;
(...)

Art. 183. Incumbe à Advocacia Pública, na forma da lei, 
defender e promover os interesses públicos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por meio da 
representação judicial, em todos os âmbitos federativos, 
das pessoas jurídicas de direito público que integram a Ad-
ministração direta e indireta. 

Parágrafo único. O membro da Advocacia Pública será civil 
e regressivamente responsável quando agir com dolo ou 
fraude no exercício de suas funções. 

Art. 184. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Muni-
cípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito 
público gozarão de prazo em dobro para todas as suas ma-
nifestações processuais cuja contagem terá início a partir 
da intimação pessoal. 

Parágrafo único. A intimação pessoal far-se-á por carga, 
remessa ou meio eletrônico.

Como se verifica, a ideia trabalhada nos projetos é de ele-
ger a Advocacia Pública como órgão de defesa do Estado, 
reconhecendo inclusive os benefícios da intimação pessoal 
e concessão de prazo em dobro para todas as manifesta-
ções processuais dos advogados públicos.

Essa alteração, vantajosa em grande medida, afeta tam-
bém o prazo para defesa, o qual também estará sujeito a 
essa regra (não haveria mais o prazo em quádruplo para tal 
manifestação).

3. A citação da Fazenda Púbica

No sistema atual, a citação da Fazenda Pública deve ser 
feita de forma pessoal por oficial de justiça (art. 222, d, 
CPC), para qualquer procedimento.  A citação por meio 
digital nas Comarcas e Tribunais nas quais já houver a ins-
talação do sistema. Os efeitos da citação (em especial, a 
interrupção da prescrição), vem tratada no art. 219, CPC.

No Projeto apresentado, a ideia de mantém (art. 247, III, PL 
1), sendo frisada a necessidade da citação perante o órgão 
de advocacia pública responsável por sua representação 
legal (art. 242, § 3º2, PL).  Quanto aos efeitos da citação, 
é a seguinte a proposta, estendendo-se a retroação da in-
terrupção do prazo extintivo, antes prevista apenas para a 
prescrição, para a decadência e demais prazos extintivos:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juiz 
incompetente, torna eficaz a litispendência para o réu, faz 
litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado 
o disposto nos arts. 397 e 398 do Código Civil.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho 
que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompe-
tente, retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de dez dias, as pro-
vidências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de 
não se aplicar o disposto no §1º.

§ 3.º A parte não será prejudicada pela demora imputável 
exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4.º O efeito retroativo a que se refere o § 1.º aplica-se à 
decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

4. Prazo para Defesa

No atual CPC, os prazos para defesa da Fazenda Pública 
têm como termo inicial a juntada do mandado de citação 
cumprido aos autos, sendo os prazos contatos de forma 
contínua, excluindo-se o dia do início, incluindo-se o últi-
mo dia, exceto nas hipóteses de suspensão de expediente 
antes do fim previsto e se cai em dia não útil. 

Seu prazo é sempre contado em quádruplo (art. 188, CPC), 
com exceção do procedimento sumário, procedimento dos 
Juizados Especiais, defesa em Mandado de Segurança e 
Ação Rescisória, benefício que se estende à reconvenção 
e às exceções, segundo alguns entendimentos.

Na proposta divulgada pela Câmara dos Deputados, os  
prazos serão computados em dias úteis (art. 219, PL Câ-
mara – ideia que já vem do Projeto do Senado), cabendo à 
parte a comprovação de feriado (art. 362 e 948, § 4º, PL). O 
Projeto pretende acabar com a intempestividade por ante-
cipação, ou seja, ser considerado intempestivo o ato prati-
cado antes do início do prazo (art. 219, § 1º, PL) e procura 
afastar as dúvidas quanto ao benefício do prazo dobrando 
em favor da Advocacia Pública, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública, ao eleger que o benefício não se aplica 
caso haja prazo próprio (art. 219, §2º, PL)3.

Também é estabelecida regra segundo a qual os litiscon-
sortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios 
de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro 
para se manifestar nos autos, independentemente de pe-
dido (art. 229, PL)4. 

Os termos iniciais propostos são:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-
se dia do começo do prazo quando: 

I – a citação ou a intimação for pelo correio, a data de jun-
tada aos autos do aviso de recebimento; 

II – a citação ou a intimação for por oficial de justiça, a data 
de juntada aos autos do mandado cumprido; 

III – a citação ou a intimação se der por ato do escrivão ou 
do chefe de secretaria, a data da sua ocorrência; 

IV – a citação ou intimação for por edital, o dia útil seguinte 
ao fim da dilação assinada pelo juiz; 

V – a citação ou a intimação for eletrônica, o dia útil seguin-
te à consulta ao seu teor ou ao término do prazo para que 
a consulta se dê; 

VI – citação ou a intimação se realizar em cumprimento de 
carta, a data de juntada do comunicado de que trata o §5º 
deste artigo, ou, não havendo este, da juntada da carta aos 
autos de origem devidamente cumprida; 
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VII – a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou 
eletrônico, a data da publicação; 

VIII – a intimação se der por meio da retirada dos autos, em 
carga, do cartório ou da secretaria, o dia da carga. 

§ 1.º Quando houver mais de um réu, o dia do começo do 
prazo para contestar corresponderá à última das datas a 
que se referem os incisos I a VI do caput. 

§ 2.º Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um 
é contado individualmente. 

§ 3.º Quando o ato tiver que ser praticado diretamente pela 
parte ou por quem, de qualquer forma, participe do proces-
so, sem a intermediação de representante judicial, o dia do 
começo do prazo para cumprimento da determinação ju-
dicial corresponderá à data em que se der a comunicação.
 
§ 4.º Aplica-se o disposto no inciso II do caput à citação 
com hora certa. 

§ 5.º Nos atos de comunicação por carta precatória, roga-
tória ou de ordem, a realização da citação ou intimação será 
imediatamente informada, por meios eletrônicos, pelo juiz 
deprecado ao juiz deprecante.

A citação continua a ser o ato pelo qual o réu é comunica-
do da existência da demanda, sendo requisito de validade 
do processo, ressalvando-se expressamente a hipótese de 
indeferimento da petição inicial, com ou sem resolução de 
mérito. O defeito de citação continua a ser suprimido com 
o comparecimento espontâneo do réu, sem a alegação do 
prejuízo (art. 239, PL)5.

As intimações ganham tratamento minuciado nos artigos 
269 a 275, do PL6.

A não apresentação de defesa no prazo implica em Revelia 
no sistema atual, ideia que é mantida na proposta apre-
sentada7.

5. Procedimentos

No atual CPC, há a distinção entre procedimentos espe-
ciais e dois tipos de procedimento comum (ordinário e su-
mário) para processo de conhecimento; procedimentos de 
execução e cautelar (inominado e nominado).

No projeto apresentado pela Câmara dos Deputados, ve-
rifica-se a extinção de diversos procedimentos especiais 
(ação monitória foi extinta no PL do Senado e retornou 
no PL da Câmara; usucapião não tem mais procedimento 
especial, sendo mantido o das possessórias); propõe-se 
a extinção do procedimento comum sumário8 e dos pro-
cedimentos cautelares nominados, fazendo-se previsão de 
uma medida de urgência antecedente genérica (que pode 
ter caráter cautelar ou antecipatório), no capítulo que trata 
da tutela de urgência e possibilita-se a realização de  pedi-
do cautelar na inicial ou na defesa.

Algumas medidas cautelares nominadas foram mantidas 
como incidentes do processo de conhecimento ou de exe-
cução (como é o caso da antecipação de provas, que se 

tornou incidente da fase probatória). O procedimento caute-
lar antecedente é tratado nos artigos 307 a 312 do Projeto.

No procedimento comum do processo de conhecimento 
(art. 319, e ss, do Projeto), o réu passa a ser citado compa-
recimento a audiência de tentativa de conciliação, a qual é 
facultativa às partes. Apenas se frustrada tal conciliação é 
que começa a correr o prazo para apresentação de defesa. 
Caso dispensada pelo autor em sua petição inicial, deve o 
réu ser citado para oferecimento de defesa.
 
6. Instrumentos de Defesa

No sistema atual, o processo de conhecimento de proce-
dimento comum ordinário admite como modalidade de de-
fesas a contestação, reconvenção, exceções, impugnação 
ao valor da causa, ação declaratória incidental, impugna-
ção aos benefícios da justiça gratuita. No procedimento 
sumário, não se admite reconvenção (mas pedido contra-
posto na contestação) nem ação declaratória incidental, 
sendo as demais modalidades de defesa admissíveis.

No projeto apresentado, muitas das defesas autônomas 
passariam a integrar o corpo da contestação (art. 338, PL): 
a incompetência relativa torna-se preliminar de contesta-
ção9 (manutenção da validade das decisões até o pronun-
ciamento final – art. 64, § 3º, PL), assim como a impugna-
ção ao valor da causa (art. 294, PL10), e a impugnação aos 
benefícios da Justiça Gratuita (art. 99 e 100, PL11).

A reconvenção, que tinha sido extinta na proposta do Se-
nado e substituída pelo pedido contraposto, foi reavivada, 
devendo ser deduzida por petição autônoma, sendo com-
patível com essa medida o pedido genérico (art. 344 e ss. 
CPC), ganhando tratamento legal mais minuciosos, como 
se verifica das disposições sobre  valor da causa (art. 293, 
PL), sobre pedido (art. 325,  parágrafo único, PL), sobre a 
estabilização da demanda (art. 330, parágrafo único, PL) e 
consignando-se expressamente que o julgamento da re-
convenção é causa de extinção do processo com resolu-
ção de mérito (497, I, PL).

7. Contestação

Modalidade de defesa por excelência, a contestação no 
atual sistema comporta defesa preliminar (rol do artigo 301, 
CPC), sendo regida pelos princípios da eventualidade e da 
impugnação específica (art. 302 e 303, CPC), abrangendo 
defesa de mérito direta (resistência ao pedido) ou indireta 
(apresentação de fato novo apto a extinguir ou modificar o 
direito alegado pelo autor).

No Projeto apresentado pela Câmara dos Deputados, houve 
alterações o rol das preliminares, que abaixo transcrevemos:

Art. 338. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I – inexistência ou nulidade da citação;

II – incompetência absoluta e relativa;

III – incorreção do valor da causa;

IV – inépcia da petição inicial;
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V – perempção;

VI – litispendência;

VII – coisa julgada;

VIII – conexão; 

IX – incapacidade da parte, defeito de representação ou 
falta de autorização;

X – ausência de legitimidade ou de interesse processual;

XI – falta de caução ou de outra prestação que a lei exige 
como preliminar;

XII – indevida concessão do benefício da gratuidade de  
justiça.

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando 
se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2.º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mes-
mas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em 
curso; há coisa julgada quando se repete ação que já foi 
decidida por decisão transitada em julgado.

§ 4.º Excetuada a incompetência relativa, o juiz conhecerá 
de ofício das matérias enumeradas neste artigo.

§ 5.º O juiz observará o disposto nos §§ 4.º e 5.º do art. 73 
em relação à falta de autorização do cônjuge para a propo-
situra da ação.

Verifica-se, em primeiro lugar, que a possibilidade jurídica 
do pedido deixa de ser condição da ação (art. 495, VI, PL)12.

Criou-se também a possibilidade de emenda para corrigir 
polo passivo pelo autor depois da contestação (art. 339, 
PL13) e foi prevista forma nomeação a autoria genérica (art. 
340, PL14). Sendo assim, a ilegitimidade passiva de parte 
como regra não extinguirá o processo. Tanto o sistema de 
princípios da contestação quanto a possibilidade de defe-
sa de mérito direta ou indireta foram conservados. 

Chamamos a atenção para a adoção do sistema de dis-
tribuição dinâmica do ônus da prova (art. 380, §§ 1º e 2º, 
CPC), o qual implicará no afastamento da regra do caput 
caso seja constatado pelo juiz no caso concreto que há 
facilidade maior da parte adversária realizar a prova que 
a outra incumbiria ou se o encargo for excessivo a quem 
tenha o ônus legal a provar, nos seguintes termos:

Art. 380. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modifica-
tivo ou extintivo do direito do autor.

§ 1.º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades 
da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva di-

ficuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, 
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 
desde que o faça por decisão fundamentada. Neste caso, 
o juiz deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir 
do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2.º A decisão prevista no § 1.º deste artigo não pode gerar 
situação em que a desincumbência do encargo pela parte 
seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3.º A distribuição diversa do ônus da prova também pode 
ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do 
direito. (grifos nossos).

§ 4.º A convenção de que trata o § 3.º pode ser celebrada 
antes ou durante o processo. (grifos nossos).

Conforme disposto no artigo 36415, III, do PL, será na deci-
são saneadora que o juiz tratará da diversa distribuição do 
ônus da prova, podendo as partes requerer ajustes e escla-
recimentos no prazo de 5 dias desse ponto e de outros da 
decisão saneadora, findo o qual a decisão restará estável 
(art. 364, §1º, PL). Da decisão, caberá recurso de agravo de 
instrumento (art. 1.028, XIII, PL).

Por fim, o projeto estabelece a necessidade de contraditó-
rio para reconhecimento de prescrição e decadência, o que 
saneará muitas dúvida ainda existentes neste ponto.
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Notas

1 Texto proposto: “Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer 

comarca do país, exceto:

I – na ação de interdição;

II – quando o citando for incapaz;

III – quando o citando for pessoa de direito público;

IV – quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar 

de correspondência;

V – quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.” (grifos 

nossos).

2 Texto proposto. “Art. 242. A citação será pessoal. Poderá, no entanto, ser 

feita na pessoa do representante legal do procurador do réu, executado ou 

interessado.

§ 1.º Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu manda-

tário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos 

por eles praticados.

§ 2.º O locador, que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que 

deixou na localidade onde estiver situado o imóvel procurador com poderes 

para receber citação, será citado na pessoa do administrador do imóvel 

8. Intervenções de Terceiros 

No sistema processual vigente, são previstas pelo CPC 
cinco categorias de intervenção de terceiros: assistência, 
oposição, denunciação da lide16, chamamento ao processo 
e nomeação a autoria, todas previstas nos artigos 45 a 77 
do CPC vigente. Com exceção da assistência, as demais 
modalidades de intervenção de terceiros são apenas com-
patíveis com o processo de conhecimento de procedimen-
to comum ordinário, havendo restrições, explícitas ou não 
aos demais procedimentos e processos.

No projeto apresentado, a nomeação a autoria é tratada 
como incidente de contestação e a oposição se torna ação 
de procedimento especial. Incluiu-se em capítulo próprio o 
incidente de desconsideração de pessoa jurídica (nas cau-
sas previstas em lei).

Releva observar a proposta de criação do amicus curiae 
em sede de processo individual, nos seguintes termos: 

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da 
matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou 
a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão 
irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de 
quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a mani-
festação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade 
especializada, com representatividade adequada, no prazo 
de quinze dias da sua intimação. 

§ 1.º A intervenção de que trata o caput não implica alteração 
de competência nem autoriza a interposição de recursos. 

§ 2.º Caberá ao juiz ou relator, na decisão que solicitar ou 
admitir a intervenção de que trata este artigo, definir os po-
deres do amicus curiae.

§ 3.º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o 
incidente de resolução de demandas repetitivas

9. Outros aspectos procedimentais

Apontamos abaixo alguns aspectos procedimentais que 
têm implicação na atuação da Fazenda como Ré:

a) A improcedência liminar é mantida no Projeto apresentado;
b) A Fazenda ganhou regime diferenciado de honorários, 
conforme se verifica do art. 85, §§ 3º a 5º e 7º, PL.
c) O atentado passa a ser objeto de alegação em simples 
petição (com a extinção da cautelar específica);
d) A suspensão do prazo no fim do ano ganha previsão ex-
pressa, no artigo 220 do PL: entre os dias 20 de dezembro 
e 20 de janeiro, inclusive;
e) Prevê-se a possibilidade de conversão de ação individu-
al em coletiva;
f) É reconhecido o cabimento de suspensão de tutela ante-
cipada (art. 1072, PL);
g) A ação anulatória (prevista em nosso sistema no artigo 
486, CPC) passa a integrar o capítulo da nulidade dos atos 
processuais (art. 284, PL).

10. Conclusão

Como acima asseverado, em que pese o Projeto não ser 
norma posta, pretendemos alertar aos advogados públi-
cos sobre a enorme mudança que será imprimida no dia 
a dia da defesa da posição passiva da Fazenda Pública 
em ações de processo de conhecimento, o que deverá ser 
acompanhado da estruturação das Procuradorias e dos ór-
gão de informação para tais medidas, caso o projeto seja 
aprovado nos termos acima apresentados.

E, mesmo que o Projeto de Código não seja aprovado, tais 
mudanças apontam tendências legislativas, que podem 
ser abrigadas por leis esparsas que modifiquem o Código 
de Processo Civil. 

Impõe-se, em conclusão, o acompanhamento atento do 
Projeto por parte da Advocacia Pública, a fim de refletir 
sobre as mudanças propostas e dimensionar o impacto 
dessas no cotidiano de suas ações.
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encarregado do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado 

para representar o locador em juízo.

§ 3.º A citação da União, do Estado, do Distrito Federal, do Município e das 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial.” (grifos nossos).

3 A disposição foi transcrita na íntegra no item 2, acima.

4 Texto proposto: “Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procu-

radores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em 

dobro para se manifestar nos autos, independentemente de pedido”.

5 Texto proposto: “Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento 

da petição inicial, com ou sem resolução de mérito.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou 

a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação 

de contestação ou de embargos à execução. 

§ 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de: 

I – conhecimento, o réu será considerado revel;

II – execução, o feito terá seguimento.”

6 Texto proposto Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a al-

guém dos atos e dos termos do processo.

Parágrafo único. A intimação da União, do Estado, do Distrito Federal, do 

Município e das suas respectivas autarquias e fundações de direito público 

será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável pela sua 

representação judicial.

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrô-

nico, na forma da lei.

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1.º do art. 246.

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos penden-

tes, salvo disposição em contrário.

Art. 272. Consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no 

órgão oficial.

§ 1.º Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figu-

re apenas o nome da sociedade a que pertencem, desde que devidamente 

registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2.º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem 

os nomes das partes, de seus advogados, com o respectivo número da 

inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da 

sociedade de advogados.

§ 3.º A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas.

§ 4.º A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome com-

pleto e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada 

junto à Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 4.º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos 

atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu 

desatendimento implicará nulidade.

§ 5.º A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advo-

gado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de 

advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Minis-

tério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo 

retirado, ainda que pendente de publicação.

§ 6.º O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respecti-

vo credenciamento para a retirada dos autos por preposto.

§ 7.º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do pró-

prio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for 

reconhecido. Não sendo possível a prática imediata do ato diante da neces-

sidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade 

da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão 

que a reconheça.

Art. 273. Onde não houver publicação em órgão oficial, incumbirá ao escri-

vão ou chefe de secretaria intimar de todos os atos do processo os advo-

gados das partes:

I – pessoalmente, se tiverem domicílio na sede do juízo;

II – por carta registrada, com aviso de recebimento, quando forem domici-

liados fora do juízo.

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujei-

tos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 

escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as comunicações e as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pes-

soalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não 

tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da 

juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no pri-

mitivo endereço.

Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a 

realização por meio eletrônico ou pelo correio.

§ 1.º A certidão de intimação deve conter:

I – a indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quan-

do possível, o número de sua carteira de identidade e o órgão que a expediu;

II – a declaração de entrega da contrafé;

III – a nota de ciente ou a certidão de que o interessado não a apôs no 

mandado.

§ 2.º Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou 

por edital”.

7 Texto proposto: “Art. 351. Se o réu não contestar a ação, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor.

Art. 352. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 351, se:

I – havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II – o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III – a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei con-

sidere indispensável à prova do ato;

IV – as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou es-

tiverem em contradição com prova constante dos autos.

Art. 353. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão 

da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, rece-

bendo-o no estado em que se encontrar.



18

ARTIGO

8 Texto proposto: “Art. 319. Aplica-se a todas as causas o procedimento 

comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei.

Parágrafo único. Também se aplica o procedimento comum aos procedi-

mentos especiais e ao processo de execução, naquilo que não se ache 

diversamente regulado.”

9 Texto Proposto: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alega-

da como questão preliminar de contestação.

§ 1.º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau 

de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2.º Após a manifestação da parte contrária, o órgão jurisdicional decidirá 

imediatamente a alegação de incompetência; se acolhida, serão os autos 

remetidos ao juízo competente.

§ 3.º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos 

das decisões proferidas pelo juízo incompetente, até que outra seja proferi-

da, se for o caso, pelo juízo competente.

10 Art. 294. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor 

atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão; o juiz decidirá a respeito, 

impondo, se for o caso, a complementação das custas. A decisão do juiz que 

acolher a impugnação do réu é impugnável por agravo de instrumento, salvo 

se for um capítulo da sentença, quando então será impugnável por apelação.

11 Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugna-

ção na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos 

de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de quinze dias, nos autos do próprio 

processo, sem suspensão do seu curso.

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas 

processuais que, por conta dele, houver deixado de adiantar e pagará, em 

caso de má-fé, até o décuplo do seu valor a título de multa, que será reverti-

da em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá

12 Art. 495. O órgão jurisdicional não resolverá o mérito quando:

I – indeferir a petição inicial;

II – o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de trinta dias;

IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvi-

mento válido e regular do processo;

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada;

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII – acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem;

VIII – o autor desistir da ação;

IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por 

disposição legal; e

X – nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1.º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pes-

soalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcional-

mente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao paga-

mento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V e VI, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito 

em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo, por abandono da 

causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos 

deste artigo, o juiz terá cinco dias para retratar-se.

13  Art. 339. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser 

o responsável pelo prejuízo invocado na inicial, o juiz facultará ao autor, em 

quinze dias, a emenda da inicial, para corrigir o vício.

Parágrafo único. Na hipótese do caput, o autor reembolsará as despesas e 

pagará honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 

três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos 

do § 8.º do art. 85.

14 Art. 340. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujei-

to passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob 

pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos 

prejuízos decorrentes da falta da indicação.

Parágrafo único. Feita a indicação, prosseguir-se-á nos termos do art. 339.

15 Texto sugerido a respeito da decisão saneadora: “Art. 364. Não ocor-

rendo qualquer das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de 

saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probató-

ria, especificando os meios de prova admitidos;

III – definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 380;

IV – delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V – designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclareci-

mentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de cinco dias, findo o qual a 

decisão se torna estável.

§ 2º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação 

consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II a 

IV deste artigo. Uma vez homologada, a delimitação vincula as partes e o juiz.

§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, 

deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em coo-

peração com as partes. Nesta oportunidade, o juiz, se for o caso, convidará 

as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz 

fixará prazo comum não superior a quinze dias para que as partes apresen-

tem rol de testemunhas. Na hipótese do § 3º, as partes já devem trazer, para 

a audiência ali prevista, o respectivo rol de testemunhas.”

16 Muito utilizada nas ações de responsabilidade civil do Estado, a denun-

ciação da lide, não admissão do instituto se o desenvolvimento do pedido 

depender da realização de outras provas referentes a fato novo – aplica-se 

apenas ao caso de a responsabilidade ser objetiva e não relacionada a de-

monstração de dolo ou culpa do servidor (culpa por omissão).
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A Procuradoria Geral do Estado do Acre, após consul-
ta da Controladoria Geral do Estado, emitiu o pare-
cer PGE/GAB n. 01/2013, firmando a tese de que o 

teto remuneratório dos procuradores estaduais é o mesmo 
aplicado aos ministros do STF. O parecer, subscrito pelo 
procurador geral do Acre Rodrigo Fernandes das Neves, 
toma como base decisão do “Excelso Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento da Medida Cautelar na Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade n. 3 .854/D F, definiu como 
teto, para a magistratura estadual, o subsídio dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal, ao realizar uma interpreta-
ção conforme do art. 37, XI, suprimindo aquele subteto de 
90,25%’: Pareceres no mesmo sentido foram emitidos pe-
las Procuradorias dos Estados do Maranhão, Mato Grosso 
do Sul, Paraná e Distrito Federal, já tendo aplicação efetiva. 

Segundo o presidente da Anape Marcello Terto, “essa é 
uma tese construída com referência em ADI que beneficiou 
os magistrados estaduais e faz a distinção entre o limite 
para fixação dos subsídios das carreiras jurídicas estaduais 
- 90,25% do subsídio em espécie do ministro do Supremo 
Tribunal Federal - e a remuneração que pode englobar par-
celas referentes a cargos em comissão e alcançar o limite 
máximo do funcionalismo público de 100% da mesma re-
ferência do STF, para evitar ao máximo o locupletamento 
ilícito do Estado beneficiado pela assunção de novas res-
ponsabilidades pelos procuradores. A Anape é uma grande 
fomentadora dessa tese já implantada administrativamente 
em alguns outros Estados também, a exemplodo Mara-
nhão, Mato Grosso do Sul, Paraná e agora o Distrito Fede-
ral. A matéria está bem encaminhada ainda no Rio Grande 
do Sul e no Rio de Janeiro”. 

A ementa do acórdão da ADI foi publicado no Diário da 
Justiça de 29/06/2007: “MAGISTRATURA. Remunera-
ção. Limite ou teto remuneratório constitucional. Fixação 
diferenciada para os membros da magistratura federal e 
estadual. Inadmissibilidade. Caráter nacional do Poder Ju-
diciário. Distinção arbitrária. Ofensa à regra constitucional 
da igualdade ou isonomia. Interpretação conforme dada ao 
art. 37, inc. XI, e§ 12, da CF. Aparência de inconstitucionali-
dade do art. 2° da Resolução n. 13/2006 e do art. 1°, §úni-

co, da Resolução n. 14/2006, ambas do Conselho Nacional 
de Justiça. Ação direta de inconstitucionalidade. Liminar 
deferida. Voto vencido em parte. Em sede liminar de ação 
direta, aparentam inconstitucionalidade normas que, edita-
das pelo Conselho Nacional da Magistratura, estabelecem 
tetos remuneratórios diferenciados para os membros da 
magistratura estadual e os da federal.” 

Segue assim o parecer da PGE AC: “(...) Desse modo, dan-
do interpretação conforme ao art. 37, inciso XI, da Consti-
tuição da República, o Pretória Excelso garantiu a isonomia 
entre o teto remuneratório da magistratura federal e o da 
magistratura estadual, igualando os limites no subsídio do 
ministro do Supremo Tribunal Federal. Na prática, como já 
dito, o STF suprimiu o chamado subteto, permitindo que 
os desembargadores tenham como teto a remuneração 
dos ministros da Corte Constitucional Brasileira. (...) Logo, 
resta claro que o limite remuneratório dos membros do 
Ministério Público, dos procuradores e dos defensores é, 
por questão de conformação constitucional, o mesmo teto 
aplicável aos membros do Poder Judiciário estadual. Im-
porta esclarecer, ainda, qual o valor exato do teto aplicável 
a tais membros. Considerando que a Constituição Federal 
estabelece como teto para os membros do MPE, da DPGE 
e da PGE, conforme vimos acima, o mesmo teto do de-
sembargador, a  decisão do STF tem por resultado jurídico 
a extensão do mesmo teto para as carreiras essenciais à 
Justiça, o que, considerando a junção com a supressão 
do supressão do subteto, demonstra que o teto daquelas 
carreiras é, portanto, a remuneração dos ministros do STF 
(...)”. A íntegra do parecer pode ser acessada no si te da 
Apesp (no submenu “Legislação”).

Nesse sentido, o presidente Marcello Terto aponta a atua-
ção da Associação Nacional sobre o tema: “A Anape levou 
a questão diretamente à presidente do Colégio Nacional 
de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, 
com a interlocução do presidente da Aperj, Rafael Rolim, e 
espera que os precedentes sirvam de referência para mais 
esse fator de equilíbrio entre as carreiras jurídicas de Esta-
do, sem maiores traumas”.

Pareceres preveem 
aplicação do teto dos 
ministros do STF para os 
procuradores estaduais
Texto extraído do Jornal do Procurador, edição 61 - abril e maio de 2013
(publicação da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo).
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Não obstante a Advocacia Pública seja tratada na disci-
plina constitucional como Função Essencial à Justiça, ao 
lado do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Ad-
vocacia stricto senso, o desígnio de tratamento isonômico 
entre essas carreiras está longe de ser implementado.   

Os Advogados Públicos possuem entre suas funções a de-
fesa do Regime Democrático, a viabilização das políticas 
públicas, o controle de legalidade e Constitucionalidade 
dos atos administrativos, entre outras atribuições indispen-
sáveis para toda a sociedade, todavia, fato é que o Gover-
no Federal e outros Entes Federados estão descumprindo 
com o que determina a Constituição e as leis.

A titularidade dos honorários advocatícios de sucumbên-
cia, aqueles fixados pelo juízo no processo contencioso 
em que a Fazenda Pública seja vencedora, aos Advogados 
Públicos é um dos vilipêndios à legalidade.

Alguns Governos declaram, unilateralmente, ao alvedrio da 
lei, que enxergam os honorários advocatícios como “recei-
ta pública”. Embora o façam sem qualquer respaldo legal, 
face o que determina a Lei n.° 8906/94, assim tem ocorrido 
diante da inércia que dificulta a mudança de certos para-

digmas, ainda que bastante frágeis em suas bases. 
A Lei n.º 8.906/94, também conhecida como o Estatuto 
dos Advogados ou da Ordem dos Advogados do Brasil, 
deixa claro que os honorários pertencem ao Advogado, 
sem fazer qualquer ressalva, seja ele público ou privado, 
assim dispondo:

Art. 3º [...]
§ 1º Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regi-
me desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, 
os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procura-
doria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das 
Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entida-
des de administração indireta e fundacional.

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos 
inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, 
aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
[...]

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbi-
tramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo 
este direito autônomo para executar a sentença nesta par-

Allan Titonelli Nunes
Procurador da Fazenda Nacional. Ex-Presidente 
do Fórum Nacional da Advocacia Pública 
Federal e Ex-Presidente  do  Sindicato Nacional 
dos Procuradores da Fazenda Nacional

Desvio de 
finalidade 
das verbas 
sucumbenciais: 
apropiação 
indébita
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te, podendo requerer que o precatório, quando necessário, 
seja expedido em seu favor.

Art. 24 [...]
§ 3º É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou 
convenção individual ou coletiva que retire do advogado 
o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência.

Uma interpretação literal, sistemática e teleológica dos 
dispositivos transcritos afasta qualquer celeuma interpre-
tativa, ficando evidente que o legislador fixou, de forma 
intencional, específica e redundante, a titularidade dos ho-
norários ao Advogado. Não obstante tal entendimento, fato 
é que algumas questões merecem um olhar mais detido.

Primeiramente, registre-se que esses honorários, os su-
cumbenciais, não integram a remuneração do Advogado 
Público, ou seja, não integram a remuneração paga pela 
Fazenda Pública ao seu “servidor”. Isso porque os honorá-
rios sucumbenciais não são pagos pelos cofres públicos, e 
sim pela parte contrária, vencida na demanda.

Segundo, enquanto a remuneração dos Advogados Públi-
cos tem caráter administrativo, os valores recebidos como 
honorários sucumbenciais tem características civis. Tra-
tando-se de elemento do custo do processo1, ao lado das 
demais despesas processuais com que a parte deve arcar.

Acrescente-se que é a natureza do representante judicial (o 
fato de ser Advogado) e não a natureza da parte (ser enti-
dade pública ou privada) que importa para aferição do di-
reito aos honorários. Assim, os Advogados Públicos, como 
são Advogados, regularmente inscritos na OAB, submeti-
dos ao Estatuto, tem a titularidade dos honorários.

De outro giro, as diretrizes do CPC dão relevo ao aspecto 
da prestação do serviço. É nesse contexto de valoração do 
“zelo profissional”, do “trabalho realizado pelo advogado” 
e, mormente, diante da absoluta falta de lei autorizadora, 
que causa estranheza a apropriação desses honorários su-
cumbenciais como “receita pública”.

A tentativa de subordinar a sua percepção, pelos Advo-
gados Públicos, às normas orçamentárias estatais e às 
exigências relativas à fixação de vantagens remuneratórias 
para os servidores públicos configura-se como evidente 
apropriação indébita. Reforça-se que os honorários su-
cumbenciais não decorrem do regime de contratação ou 
da política de remuneração estatal, tratando-se de retri-
buição profissional específica dos Advogados, de caráter 
civil, fixada caso a caso pelo Poder Judiciário e devida pela 
parte vencida. 

Se o fundamento dos honorários sucumbenciais é a Lei 
Civil, e não lei de caráter administrativo, e sendo os Advo-
gados Públicos, identicamente Advogados, submetidos à 
mesma “Lei Civil” que os Advogados “privados” nesse e 
em outros pontos, devem receber os honorários. 

Com base nessas premissas constata-se que o não rece-
bimento fere o direito à propriedade, uma vez que o Es-
tatuto prevê que os honorários pertencem ao Advogado, 
como direito autônomo. E nesse ponto repise-se: sendo a 
Fazenda Pública vencedora da lide, a verba sucumbencial 

é solvida pelo perdedor da lide, o que fulmina a argumenta-
ção de que esse valor seria integrado aos cofres públicos, 
uma vez que não advêm de qualquer ato praticado pela 
Administração.

Como se observa, os Honorários são direito autônomo dos 
Advogados Públicos e a transformação deles em verba pú-
blica configura verdadeira expropriação de recursos cuja 
titularidade é do Advogado. Assim não fosse, não deve-
ria a parte perdedora da lide sequer pagar os honorários, 
eis que não há previsão legal de pagamento de honorários 
para outra pessoa ou entidade que não o profissional Ad-
vogado.

Soma-se a isso o fato de que o pagamento dos honorá-
rios aos Advogados Públicos pode funcionar como mais 
um estímulo ao melhor desempenho possível, uma vez que 
somente serão pagos nas ações em que a Fazenda pública 
sair vitoriosa. Nesse sentido, no contexto de uma admi-
nistração gerencial voltada a resultados, nunca se poderia 
entender o pagamento dos honorários aos Advogados Pú-
blicos como hipótese de se estar abrindo mão de recur-
sos públicos (em verdade os recursos são dos Advogados, 
como já constatado), mas sim deveria ser visto como um 
investimento em melhores resultados.
 
A identificação de que devem ser Advogados esses profis-
sionais que atuam na defesa jurídica do Estado não deve 
servir apenas para a existência de pré-requisito específico 
nos concursos públicos, mas também para lhes garantir os 
direitos que exsurgem dessa mesma condição. Os honorá-
rios advocatícios são o fruto do trabalho de um profissional 
e sendo fruto de um trabalho profissional devem ser pagos 
ao próprio profissional. 

Uma Advocacia Pública forte significa que a sociedade terá 
uma melhor defesa do seu patrimônio. Portanto, investir 
nos Advogados Públicos é investir no interesse público, no 
melhor controle da legalidade e Constitucionalidades dos 
atos administrativos, na melhor solução dos litígios, na de-
fesa dos valores republicanos e do regime democrático.

Inclusive, a continuar essa lógica, as partes vencidas que 
litigam contra a Fazenda Pública, a qual não destina esses 
valores aos seus Advogados Públicos, também estariam 
sendo lesadas, uma vez que não justifica o pagamento de 
honorários ao respectivo Ente Federado, mas sim ao Ad-
vogado Público.

Notas

1 LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Honorários Advocatícios no Direito 

Processual Civil Brasileiro. 2006. Dissertação de Mestrado. Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, p.10.
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